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Kinuose Vėl Kilo
Pilietinis Karas

Nori įstatymo imig 
rantams registruoti 
pirštų antspaudais

Čefu apygardoj, Šantunge, eina stiprus 
mūšiai tarp tautinės Kinų valdžios ka
riuomenės ir sukilusių šiaurės armijų 
likučių. Mūšiuose 300 sukilėlių ir ka
reiviu krito. C- •

Distrikto prokuroras kaltina at
eivius dėl narkotikų šmuge
lio ir reikalauja tokius ūmai 
de: rituoti

ČEFU, Kinai, vas. 22. — Pen-. džios kariuomenės ir 26,000 su- 
kioliką mylių j vakarus nuo kilėlių jėgų.
Čefu ši rytą prasidėjo kauly- j Praneša, kad valdžios kariuo- 
nės tarp tautinės Kinų valdžios i menė, kuri yra geriau organi- 
kariuomenės ir sukilusių bu-i žinota ir turi geresnių ginklų, 
vusių šiauriečių armijų likučių. I ima viršų. 300 sukilėlių ir 100 

valdžios kareivių krito kovoj. 
Trys šimtai sukilėlių paimtiAiškiai girdėt stiprus anuo

tų trenksmai. Tautinės kariuo
menės trečios divizijos vadas F.

J i ibuvo tuojau mūšio pradžioj su- | 
žeistas ir tapo pargabentas iI 
Čepu.

Mūšiai eina tarp 7,000 vai- Irinimų iš kitų garnizonų.

ne
laisvėn, taipjau iš sukilėlių at- 

ir. imta tuksiančiai šautuvų
j penkiolika kulkasvaidžių.

čefu miestui ginti valdžios 
kariuomenei ateina dar sustip-

Taika su papa Mus- Venezuelis sukilėliai 
solini pirkęs sau baž- žygiuoja kalinių stu- 

nyčios paramos dentų išvaduoti
Buvęs premjeras Nitti sako, kad 

Italijos diktatorius padaręs 
blogą bargain’ą su Vatikanu

Gen. Cedanos veda sukilėlių 
armiją Į prezidento rančą, 
kur katorgininkai studentai 
laikomi

VVAS1I11NGTONAS, vas.
Ryšy su senato L išminės 

komisijos priimta rezoliucija,, 
kad kongresas ištirtų narkoti-. 
kų trafiką ir pateiktų įstaty-' 
mo projektą kovai su narkoti
nių vaistų šmugeliu ir pardavi
nėjimu, iRcbert Rushncll, Jung
tinių Valstybių prokuroras šiau-; 
riniam Massachusetts distrik-' 
tui, sako, kad jo patyrimu nar-1 
kotikų trafiku daugiausiai už-' 
si imą ateiviai.

Rushncll todėl proponuoja 
pakeisti imigracijos įstatymus 
taip, kad kiekvienas svetimša-į 
lis, kuris bus rastas kaltas dėl 
narkotikų šmugelio, butų tuo
jau deportuojamas, nežiūrint, 
kaip sęniai jis jau gyveno Jung
tinėse Valstybėse.

Antra, kad kiekvieno atvyku
sio į Ameriką svetimšalio butų 
daromi pirštų atspaudai ir tie 
atspausdai laikomi. Darbo De
partamente. Tai esą reikalinga 
dėl to, kad sugautas nusikaltė
lis negalėtų dangstytis “užmir
šima” vardo laivo, kuriuo jis 
atvykęs prieš kokią penkiolika 
metų, ir tuo budu paslėpti savo 
tikrąjį asmenį.

Chicago, I1L, šeštadienis, Vasario*February 23 d., 1929
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čilė šalina “raudo- Ispanijos karininkai 
nuosms mokytojus nn(||ankiĮli pasidav- 

švkuZminkterio isakymu ta-' diktatOFlO dekretui 
po pašalinti iš vietų daugiau Į 
kaip šimtas pradžios ihokyklų 
mokytojų, kaltinamų dėl 
domimo,” 
pažvalgų.

Daugiau kaip trisdešimt mo
kytojų buvo areštuoti ir padėti 
kalėjime, jų tarpe ir buvęs vy
riausias pradžios mokyklų ins
pektorius. f"

Išbadėjusių žydų 
riaušės Lenkijoj

MADRIDAS, Ispanija, vas. 22. 
rau- Kiek buvo galima sužinoti, • • • 'dėl radikalių I artilerijos korpuso likvidavi

mas įvyko be jokio pasiprieši
nimo, ir arti 2,000 karininkų 
nulankiai priėmė dekretą.

Ne tik tie karininkai nulan
kiai pasidavė, bet, pasak ofi- 
icalių pranešimų, kai kurie 
aristokratiški artileristai ,kurie 
dar tik neseniai buvo sukilę 
prieš diktatorių Primo de Ri- 
verą, jau padavę prašymus, kad 
juos atsteigtų tarnyboje.

Kol kas tačiau tik šešių to- 
sill kių karininkų vardai buvo pa- 

' skelbti.
Krašte viešpatauja aštriausia 

cenzūra, ir ypač ryšy su arti
lerijos korpuso likvidavimu laik
raščiams neleista rašyti nieko 
daugiau, kaip tik sausus ir mo
notoniškus oficialius komuni
katus, kuriuos paduoda karo 
ministerija.

LODZE, Lenkija, vas. 22. — 
šiandie čia. įvyko išbadėjusių

■ žydų neramumų.
Apie 5,000 vyrų ir moterų ( 

puolė Žydų šailpos Komiteto j 
I centrą, protestuodami, kad ko
mitetas neišduoda jiems skirtų 
kasdien duonos porcijų.

Riaušėse du šalpos komiteto 
| tarnautojai buvo rimtai sužeis- 
I ti. Daugelis ir pačių protestan
tų, ypačiai moterų, nukentėjo.

į Nemaža Žydų šalpos Komi te-1 Badas Šansi provin 
A _ »x I < % 1 » « »/L^ «« zv Iv\ 4 • 9 9^ 'BT' ®

• m j • i i.--- n i j .. , -x, _n Iparei'na iš Jungtinių Valstybių' cijoje, Kinuose vasario 10 d. įvyko pasikėsinimas. Buvo bandoma dinamitu su-; į J
sprogdinti traukinį, kuriuo važiavo prezidentas. Tapo užmuštas iz^’ 
tik mašinisto padėjėjas, o visi kiti išliko sveiki.

[Atlantic and Pacific Photo] į
Emilio Portes Gil, Meksikos prezidentas. Ant jo gyvasties | *° dalis žy dams šelpti i

PARYŽIUS, vas. 22. — Fran- 
cisco Nitti, pabėgę* nuo fašistų 
buvęs Italijos premjeras, sako, 
kad Mussolini savo sutartim su ! viai saKO, kuo revoliucinis gen. Vatikanu padaręs labai bloga „ . .... i, .. 1 T.edanoso sukilimas Venezueloj“bargain ą. _ . . . . , ..T , , , • y . • i «ar netra patremtas ir kad lisJau du karfu prieš tai. sako ; •
Nitti, Vatikanas vedęs derybas < ‘..... , ... •> ■ zvafiuoja istcelbeti kelis šimtussu Italuos valdžia dėl taikos. |siu k sunkjemg
Vieną kartą — kai dar premje- į 
ru buvęs Crispi, prieš daugiau! 
kaip 10 metų; antrą — kai jis ! 
p.ats, Nitti, buvęs premjeru, t 
tuojau |>o karo. Ir abiem atve
jais Vatikano siuh 
buvusios daug lengvesnės, ne
kaip premjero Mussolini išsi-! 
derėtos. Iš tos sutarties ir kon- į 
kordato, sako Nitti, Italijos | 
žmonės nieko negauną, kaip tik . 
pripažinimą Romos Italijos so
stine.

Mussolini, sako buvęs prem
jeras, sutikęs priimti sunkias 
Vatikano sąlygas tik tam, kad 
gautų bažnyčios paramos savo i 
neteisėtai fašistų valdžiai.

RAIJ1OA, Panama, vas. 22.
Atvykę iš Ma r ak aibe kelei

viai sako, kad revoliucinis gen. Filmų “žvaigždės” ima
mi nagan už taksų 

nemokėjimą

• t (U ĮJ UI U U I I H/i Anglijos premjero su stovas šail5i
Anglija atsisako pa-1 Žada kiek atl e i s t i anghfe1rencya k°n 

dėti savųjų prekybai spaudos suvaržymus 
Vengruose

Ijų pre 
su Rusija

---♦.-■u.., -

kelių tiesinio ir taisymo dar
bams ir laikomų kalėjime pre- 
zidento Gomezo ranče.

Gen. Cedanos tikisi, kad iš- 
,lL¥' i vaduoti studentai prisidės prie siun tos salvgcKS I.' jo sukilėlių armijos.

Kiti pranešimai iš Venezuelos 
sostinės Karakaso sako, kad 
ten esą manoma, jogei preziden
tas Gomes netrukus rezignuo
siąs ir užleisiąs prezidento vie- 

I tą vienam savo artimų sėbrų, 
veikiausia Zulia provincijos 
gubernatoriui Vincente Perez 
Soto, arba gen. Jose Garbi.

— Federalinė vyriausybė ima 
nagam ilollywoodo k r u tarnų jų 
paveikslą “žvaigždes,” kaltina?- 
mus dėl nesumokė] imo valdžiai 
kelių milionų dolerių taksų.

Žemes drebėjimai Gua- 
temaloj ir Jugoslavijoj

GENVILLE
Canuet lentpjūvėje šiandie 

. ko sprogimas, kurio keturi 
bininkai buvo užmušti, o 
keturi pavojingai sužeisti.

ADF už kietą imi- 
vas 22- gracijos suvaržymą

iv v-1
(įar_ MIAiMI, Fla., vas. 22.—Ame- i 
kįxj rikos Darbo Federacijos vykdo- 

(mosios tarybos konferencija nu- 
! tarė ištirti pranešimus, kad 
įvairiose valstijose samdytojai

SAN SALVADORAS, vas. 22.
Salvadore, taipjau įvairiose 

vietose Guatemaloj buvo jaus
tas stiprus žemės drebėjimas.

Quezaltenangoj, Guatemaloj, 
gyventojai, bijodami pasilikti 
munuose, gyvena pasistatytose 
palapinėse gatvėse ir aikštėse.

BELGRADAS, Jugosla vija, 
vas. 22. — Stiprus žemės supur- 
tymai buvo jausti 'Milanoviče, 
65 mylias į pietus nuo Belgra- 

j do.

LONDONAS, vas; 22. — Lor- 1M ApĖSTIAS, Veng r i j a, 
das Lucan, kalbėdamas parla-. vas. 22. Premjeras Bethlcn 
mente kaip vyriausybės atsto-j pranešė, kad neseniai išleistas 
vas, pareiškė, kad britu vyriau-Į įstatymas, kuriuo buvo užgin- 
syl»e neniuiiiinti. Keisti ■s.arvo po

li tikos oficialus paramos preky
bai su sovietų’ Rusija klausimu, batus, kuriais keliami Į aikštę 
Britų vyriausybė, esanti nusi-jiair kritikuojami valdžios dar- 
stačius tokios politikos laiky- baj, busią pakeistas taip, kadi 
tis tol, kol sovietų valdžia pa-1 spauda galėsianti vėl naudotis 

kurią

Tekinas, Kinai, vas. 22.— 
'Tarptautinio šalpos komiteto at- 

i provincijoje, E. 
H. Oliver, praneša apie baisų 
badą, kuris toj provincijoj siau- 

i čia. Žieminių javų visai nė 
ta nebuvo, dėl to pavasarį 
Plis ne kokios piutės.

Šalpos komiteto atstovas 
vo pranešime sako, kad vienoj 
vietoj jis užtikęs 200 kaimie-

sė
li e-

sa-

lamento darbų, ypači apie <le-

LONDONAS, vas. 22. Ang
liakasių federacijos sekretorius 
A. J. Cook praneša, kad kovo 
5 dieną įvyksianti konferenci
ją tarp ministerio pirmininko
Bakhvino ir . angliakasių atsto.čių, susispietusių oloje. Jie bū
vu anglies pramonės situacijai i vę visai be maisto ir visi sir- 
Ąpsvai'sityti. baisisi rvkių liM«. .Tie laukę

----------- —---------- , mirties.

Katastrofingi potvyniai Į Mr. Oliver aplanke daug kai- 
Balkanų kraštuose ir 7rteli_ų’ kui;.«7,ų ! nebebuvę likę ne saujales. Gy- 

LONDONAS, vas* .22. Bal-1 ventojai trynę sudžiuvusias žo- 
kanų valstybėse kilo katastro-^es J M miltų darę tyi \, 

- ■ - ■ jį kuria tik pažiurėjus širdisr jzvz w ****** ** , > *
I kalnų griuvimai. Slavenijoj, Ju įpykus.

gąliau pripažinsianti reikalą tinkama žodžio laisve, 
mokėti skolas ir atlyginti nuo- jai garantuoja krašto konstitu- ....v . , L-;, • ifmgi potvyniai ir sniego inustolius už konfiskuotą turtą u Įcija. i * 1 J
tuo atsteigsianti sąlygas, kurioj j Del spaudos suvaržymo! - ,
leistu ja pasitikėti. premjero Bethleno valdžia ga- i nugriuvęs nuo a

. ' vo tūkstančius protestų iš’vi-1™ sme8“ Palojo septynis,
‘sos Vengrijos.’ • i žmones. Susisuknnas daugely

! vietų sutrukdytas.Įsake šaudyti ant vie- 
tos traukinių banditus Per 10 di Paryžiuje 

Meksikoje ' ’“flu” mirė 2,624 asmens
MEKSIKOS MIESTAS, vas.' 

22. — Po to, kai klerikališki 
banditai vasario 10 dieną iš
sprogdino prezidento traukinį, 
o kiek vėliau dar du geležin
kelių tiltu, respublikos prezi
dentas Gil instruktavo karo de
partamentą, kad jis darytų vi-

Meksika baigianti tar- ii** i *
tis dėl užsienio skolų

Svei-

Susikirtimas su maišti
ninkų buriu Nika- 

raguoj
M Am AGI JA, Nikaragua, vas.

Praneša, kad Jmetegos

iPABYžHJiS, vas. 22.
katos vyriausybės pranešimu, 
per pirmas dešimti vasario mė
nesio dienų Paryžiuje influenza 
ir plaučių uždegimu mirė 2,624 
asmens.

Dideli šalčiai buvę vyriausia 
to priežastis.

“Lindy” — valdžios ae-i 
ronautikos patarėjas 22.

‘ apygardoje įvyko aštrus susi-
22. į kirtimas tarp maištininkų bu-

| rio ir Nikaraguos nacionalės
:s skyriaus.

vas.WA9HINGT()NAS, vas. L-.,
— Garsus Atlanto skridikas, 
pulk. Charles A. Lindbergh, gvardijc 
priėmė valdžios pasiūlytą jam Trys maištininkai! buvo nu- 
oficialę vietą kaip prekybos de- kauti, 
partamento aeronautikos sky- gvardiečiai turėjo kokių nuos- 
riaus technikinio patarėjo. tolių, pranešimas nesako.

keli kiti sužeisti. Ar

keliais apsaugoti. i ,
Sugautus traukinių banditus J. V. karo laivas S1LH1- 

įsakyta ant vietos šaudyti. ČiaiTUlS į KinilSMEKSIKOS MIESTAS, vas.
22. — Finansų ministerija pra
neša, kad derybos tarp preky-

Trys banditai, apsiginklavę kul- >Ta nus,a‘? darbininko 40-45 
kosvaidžiu, puolė čia vidurdie- mc*|l amžių, kaip deadline, 
nj Citizens and Southrn Na- vadinas? tokio amžiaus darbi- ......
tional banko skyrių. Privertę ni,,kas dirbtuvėse ar įmonė- bos departamento ir tarptauti- 

__ _ .Y.  1 * 1 ? _ _T 1 * ¥ X 1 - 1 _ * Y Ir ■ v L ii I r i i rv I

nį Citizens and Southm Na-

banko tarnautojus ir valdinin
kus kniupštiems sugulti ant 
žemės, banditai pasigrobę $5, 
000 pabėgo.

» “deadline,” 
vadinas; tokio amžiaus darbi-

30 nebegali dirbti. Dalyką iš
tyrus, Darbo Federacija ieškos 
priemonių kovai su tokiu sam
dytojų nusistatymu.

: Federacijos konferencija taip
jau pasisakė už stipresnį imi
gracijos suvaržymą.

<orhs; Byru radęs antarktike 
didelę teritoriją

NEW YORKAS, vas. 22. — 
New York Times praneša, kad 
komandorius Richard E. Byrd

L

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

Didėjąs debeaiuotumas ir 
truputį šilčiau; vidutiniai, dau
giausia pietų vakarų ir pietų savo ekspedicijoje į pietų ašiga- 
vėjai. lj praeitą pirmaidienį, keliauda-

Vakar temperatūra įvairavo mas dviem aeroplanais, atradęs 
tarp 4° ir 15° F. antraktike naują didelę terito-

šiandie saulė teka 6:36, lei- riją, kurią jis pakrikštijęs savo 
Mėnuo leidžiasi žmonos vardu — Marie Byrd 

Land.
džiasi 5:&1.
6:22 ryto.

nes bankininkų komisijos dėl 
Meksikos užsienio skolų eina 
su geru pasisekimu ir kad esą 
vilties netrukus galutinai susi
tarti.

Geležinkeliečių streikas' 
Rodezijoj tebesitęsia
CAPETOWN, Pietų Afrika, 

vas. 22. — Visuotinis geležin
kelių da^bini-nkų streikas Ro
dezijoj tebesitęsia. Geležinke
lių valdybos prašymą, kad pra-

Katastrofingi gaisrai !leislu speoiaiį traukinį su ke- 
-----------  liomis dešimtimis Amerikos ir 

streikininkaiDviejuose namų gaisruose de- Anglijoj turistų, 
šimt asmenų sudegė

PITTSBURGH, Pa., vas. 22.
— Vakar įvykusiuose vakari
nėj Pennsylvanijoj namų gais
ruose sudegė dešimt asmenų, 
dviejų šeimų nariai. Edensbur- 
ge sudegė Mrs. Mary Mangold 
ir jos penki vaikai, o Hillsboro 
žuvo liepsnose Mrs. Emma tBer- 
key ir trys jos vaikai.

Abiejose vietose gaisrai kilo, 
kaip spėjama, nuo perdaug įkai
tusių krosnių.

atmetė.
Iš Bulaway praneša, kad 

Cook’o turistų agentūra dabar 
pasamdžius 'keletą aeroplanų 
užkliovusiems turistams parga
benti j pietus.

Rado nukautą budelį

AUBUtRNE, N. Y*, rado nu
jautą J. Hulbertą, per 14 metų 
buvusį New Yorko, Massachu- 
setts ir N>ew Jersey valstijų bu- 
delj.

MANILA, Filiipnai, vas. 22. 
— Del pranešimų, kad šaritun-! 
ge, Kinuose, kilo vėl maištai, iš i 
Manilos šiandie tapo pasiųstas i 
į čefu lengvasis kreiseris Tren-! 
ton.

Vienos atmestas, nušo
vė dvi seseris dvinutes;

NEW YOBKAS, vas. 22. — 
Geležinkelio pojįeininkas Peter 
Mooney nušovė dvinutes sese-; 
ris, Margaretą ir Frances Bo-: 
wes, 20 metą amžiaus, kai jos 
iiš Kast Orahge, N. J., brido ■ 
per sniegą į darbą.

Tai padaręs policininkas pats j 
nusišovė. Jo kišenėj rado laiš- ■ 
kelį, kuriame Mooney sako, kad i 
jis be galo mylėjęs Margarelą, 
bet ji atsisakius už jo tekėti. 
Gyventi be jos nebegalėjęs. Jis 
prašo Dievo ii* žmonių atleisti 
jam už tai, ką padaręs.

. \ Naujienų Pinigų’ 
Siuntimo Skyrius

Suteikia jums sekamą patarnavimą:
Pasiunčia pinigus Lietuvon telegramų ir 
pašto perlaidomis;
Pasiunčia pinigus į visas pasaulio dalis;
Parduoda laivakortes į Lietuvą ar iš Lie
tuvos ;
Parūpina ir sutvarko dokumentus keliau
jantiems ;
Padaro įgaliojimus dėl pervedimo ir ieško
jimo turto Lietuvoje.

1739 So. Halsted St Chicago, III
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Burdirigieriaus 
likimas

veikti sosaidės, ar kaip jie ten trukus, biznis zuikiu pašoko mas |vyko Mark White Sųuare 
parko svetainėj vasario 29 d.vadina, gyvenibu... Ot, kąd aukštyn, 

galėtumei pasirėdyti gražiai, tu-' 
rėti mašiną, pabaliavoti turtin
goj kompanijoj, linksmų kalbų 
išgirsti ir pakalbėti linksmai, 
su biznieriais, karčiam įlinkais 
dažnai susitikti.

Bet pats gaspadorius, dirbda-į 
mas po 60 valandų savaitėje, 
neuždirbo ne pakankamai gy
venti. O tuo tarpu 
mobilius mokėti ir 
laidos įsikelti.

Taigi gaspadynė 
ti biznin. Pradėjo 
naminės ragauti 
apsčiai vyrų — ir 
Gaspadynė graži 
niš ėjo gerai.

Žinai ką, Piteri, tai yra Naujoji valdyba užėmė vieta 
gyvenimo mokykla. Kai a.psi- pirm.—A. Misčikaitienė, 
vesi, tai ir pats žinosi, kokiu pagelb. — J. Gulbinienė, nut 
budu galima pinigų . padaryti rast. A. Bučinskienė, fin. rašt 
ir į sosaidę patekti — patariau 
jam. Pasaulio Vergas.

Bridgeportas

pirm.

aplikacijas, yra meldžiamos nu
eiti pas daktarą Bertašių, 3464 
So. Halsted St., kovo 2 dieną, 
2 valandą po pietų, išekzamina- 
vimui. Pereitame susirinkime 
prisirašo šios narės: Cecilija

Green, Ona Lukošienė, Petronė- kad į sekantį susirinkimą dau- 
lė Dailidonienė. Butų geistina, giau atsilankytų.—A. M-nė.

reikia auto
ki tokios iš-(Vaizdelis is Lmcagos 

gyvenimo)
Einu Halsted gatve. Sutinku 

draugą Piterį. Pakratėme vie
nas kito dešinę. Klausiu kaip 
sekasi. Jisai numoja ranka ir 
sako:

—Neužsimcika nė kalbėti
—Ar taip jau esi laimingas, tokių kostumerių, kurie vienu j 

kartu palikdavo po 60 dolerių 
ir daugaiu.

Vėliau betgi biznis ėmė smu
kli. Mano gasipadoriai, sugulę 
lovoj, galvodavo, kaip čia biz
nį pataisius. Ir vis nesugalvo
jo, ha, mat, neieškojo kodėl biz
nis puola.

O tuo tarpu biznis smuko ir 
smuko. Būdavo, ateis vienas i 
kitas, kiek išgers, kiek ne, o 
kad sukels namuose revoliuci- j 
ją, tai kaip bolševikų pervers
mo lanku. Ir atsitikdavo, kad 
gaspadorius darban po dvi ar
ba tris dienas neidavo.

Po paskutinės tokios revoliu
cijos, gaspadoriui ir gaspadinei 

lovon, ji ir sako: “Ži- 
suradau, dėl ko biznis 
mažėti.
graspadorius. “(i 

aiškina gaspadynė,
Jisai 

o dienomis
namie. Kostumeriams 

kai svetimas . vyras
Reikia jam atsa- 
žinai,

Lietuvių moterų Draugijos
Apšvieta mėnesinis susirinki-

—M. Viščiulienė, kas.—E. Va- 
lančauskienė, kasos globėjos — 
Z. PuniŠkienė ir K. Jakubkienė, 
knygė—O. Grigaliūnienė, mar
šalka—J. Katkevičienė, dakta
ras kvotėjas— A. I. Bertash. 
Draugės, paėmusios draugijos

sumanė ei- i 
jį. Iš karto! 
susirinkdavo 
pasiturinčių, 
jauna. Biz-1 

Pasitaikydavo

Šlifuoti Akiniai
DYKAI Išbandymlu

kad nenori kalbėli?
—Laimingas! Nenorėk 

no likimo susilaukti.
—Kokios bėdos, drauguti? 

Ar darbo netekai, ar siurprais 
parėję našliuke nėjo šokti, ar 
alutis ne skaniai atsirūgsta 
girioms?

Piteris ima pasakoti: 
žinai, drauguti, kad

ma-

jau 
mane iškikno senoji gaspady
nė iš burdo, ir dabar gyvenu 
kitoje vietoje. *

—Tai kas čia tokio? B ordas 
permainyti kai kada yra gerai. 
Bet kode! tave iškikino?

Ilga pasaka. Žinai, mano 
gaspadorius, o ypač gaspadynė, 
pradėjo jausti, kad proletariš- 
ką gyvenimą neapsimoka gy
venti, kad daug smagiau gy

Ar jums reikia dėl skai
tymo arba dėl arti žiūrė
jimo akinių ? Saugpk 
sveikatą, prižiūrėk gerai 
akis, o nereikės niekuo-^gjku!** 
met gailėtis.

Paprastąjį matymą, kreivas,
gas akis galima dažnai atitaisyti 
niais.

1 Mano ŠVELNIOS ŠVIESOS akiniai su 
gražiais, paauksuotais ZYLO-SHELL re-

ir kliutin- 
su aki-

Puikus \X
Zylo-Shell ~ 
rėmai pagra 
žiną veidą
mais yra labai geras pirkinys už penkis dolerius.

Jie apsaugos jūsų akis, prašalins akių nuovargį ir galvos skaudėjimą. 
Jus galėsite su jais skaityti, siūti ir aiškiai arti matyti.

Išbandyk juos dešimtį dienų. Jei jums jie nepatiks, tuomet sugrąžinkit 
įuos ir jums nieko nekainuos.

DR. G. SERNER
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

3265 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4306—08 W. 22nd St 
Tel. Cicero 130

pigiausios
K re

“O kodėl?” 
to- 

“kad 
d ir

iu i e- Vienas Miliūnas Dolerių

Yra gerai žinomas faktas, 
visi gydytojai yra 
privatinių ligų. Del tos 
sergantys žmonės, kurie 
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą 
laiką ir studij u o j .,.w,, 
tas ligas. Jie žino, V 
kad specialistas su- į?
oranta kaip tas ligas ^*7
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali- 
zavosi per tris de- 
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiu- f 
ri ir gydo šimtus „
žmonių kasmet. Su- '** ”O8H 
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENĖJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILĮ, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

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

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

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

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

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

COHEN BROS
FURNITURE CO
1401-1409 So. Halsted Street

Phone Canal 0300—0801

37 metai toj pačioj vietoj ir 
po ta pačia vadovybe

Cohen Bros. Furniture Company yra at- 
sakominga ir užtikima įstaiga, kuri yra biz
nyje per pastaruosius 37 metus. Mes sutei- 
kėm 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-
ling-a aprūpinimui namų rakandais.

Naudokitės Proga!

nupi-

nai, aš 
pradėjo 
klausia 
dėl,
burdingierių turime. 
La naktimis 

nesmagu,
yra trioboje.
kyli burdą. Žinai, automobi
lius dar neišmokėtas, man rei
kia dresės, tas Cicero karčemi
ninkas užprašė j darbiečių pa
rengimą. Na, ir dėl vieno bur- 
dingieriaus lusisim kostume- 
rius. Tu jam atsakyk burdą.”

Gaspadorius sutiko. Ir štai 
jau pas kitus gyvenu, dai

gi, brolau, ir kraustykis iš vie
nos vietos į kitą. Tai toks mu
sų, burdingierių, gyvenimas 
atsiduso Piteris.

Paskolinimui Ant Namų
Jei jus manote statyti arba pirk
ti sau namą ir jums reikia pini
gų, atsilankykit j šį banką, kuri 
iau yra pagelbėjusi tūkstan
čiams žmonių dėl įsigijimo namų 
ir pasikalbėkite su mumis. Mes 
gal būt galėsime ir jums pagel
bėti. j

DIDELIS KAINOS 
NUMAŽINIMAS!!*

Naujutėles ViKlrolos-Radiolos
Specialis išpardavimas 

ginta kaina

$3.95, $4.95, 
$5.95

Universal Shoe Store 
3265 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

vosios tavo gaspadynės biznis? i
Kaipgi, pagerėjo! Kai tik | 

aš išsikrausčiau, tai tuoj tele
fonais buvo pranešta visiems 
kostumeriams, kad burdingie- 
riaus nebėra, kad niekas ne
kliudys, ir, matytum, ilgai ne

IPeopies Bank

Dabar galima nusipirkti šita nuostabia kombinuotę nauja 
žema kaina — labai-labai numažinta kaina. Šitoj nuosta
bioj Viktroloj-Radioloj turėsi muzikos pasauli kiekvienoj va
landoj. Ateik čia rytoj ir nusipirk. Mes mielai pademons
truosime ją be jokios prievolės iš jūsų pusės.

JUS NEGALITE SUSTABDYTI 
ŠALTĄ ORĄ

Bet jus galite užmiršti savo apšildymo 
nesmagumus ir palaikyti savo namų šiltų, 
vienodos temperatūros visų žiemų, kurui 
vartojant Consumers Garantuotus Anglis 
ar Koksus.

“Kiekvienas tonas turi patenkinti, ar
ba mes juos atsiimsime ir sugrųžinsimc 
jums pinigus.”

PIRKIT SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

:rs (ompany 
iCOAL- COKE- ICE 
'BUILDING MATERIAL

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chięago

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

Orlofoninė Kombinuotu
Viktrola
Radiola

(G) j elephone j 
franklin!

I 6400

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
r

Eighteenth Bond & Mortgagc 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 Rooscvelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL. -V-U

MALT TONiC - EXTRA PALE 
SPECiALIS ALUS

Del žindamų moti- į 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

1 Extra Pale Alaus
nį mVIGORATIHG 
Kooo roa convai estam* 
B mrtusHiHG 
■ oooo fon thi hom» 
K 1K/TH •■«• »««**«» l°- 
FRRr'tRICK 81*0*

Citit AGO.Įkku

tlII1 
y

^^11 
l| . V

Sensacingas kainos numa
žinimas Viktrolos-Radio- 
los Modeliui 7-11. Tikroji 
ortofoninė Viktrola sudėta 
su gerai žinoma Radiola 18 
Atsarga nedidelė. Patarti

na pasirinkti išanksto.
Buvusioji kaina $250.00

DABAR
TIK

Viktrola
Radiola
Modelis

Visa, nieko kita pirkti 
Nereikia.

I Jis yra rekomen-
Iduojamas per

' Dr.B.McNichoIas
* .. groserninko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negali1‘rašykile savo į,___

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 1811 W. 37th St., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Elektrola-Radiola 
No. 7-26.

Tik $322.50
Ortofoninė Viktrola-Radiola šešiomis tūbomis 
nustatomas radios tankumas su perduodamaja 
vienute. Kabinetas apibaigtas riešuto medžių 

ar inahogenu.
- ,, _ u,u-,__ - -__  -- - . , _ . . . .. _ *

Lengvas išmokėjimas su mažu primokėjimu už 
knygų vedimų.

Jos. F. BudriK, i„c..
3417 So. Halsted Street Tel. Boulevard 4705

____



NAUJIENOS, Chicago, TU

Lietuviai 12 Wardo

ROOSEVELT ROADHALSTED ST. corhcr

SUĮDOMINS VISĄ CHICAGO

ZINTAK

JEI NEBŪTŲnos

nuo NEDĖLIOJ Vištienis pietus

uor

Butų Labai Bloga Ken
čiantiems Nuo
Reumatizmo

geros rųsies

Ką vartotojai sako

Misa Stella

Vertybes, kokių dar nebuvo! FIRANKŲ IŠPARDAVIMAS!
axzxxxxxxxxxxxxxxxxi

25c

D iki EEE

ILL

87c Grupė Įima
mes

balsuokit už

pagraous
Aldermanus

PanRinkimai Utarninke

Geros valios Piliečiai

Importuoti iš Cecho- 
dryžiuoti. Vardas po

2-in-l SHOE 
POLISH 

12!4 c kenas

reguliariŠ 
.—daugiai

šimto do 
vaistams 
jūsų gy-

20x40 colių abrusai 
dvilinko terry. Substandardai

Tai yra 
g riestai ir 
J. Zintak; skaus-

Sausgėle,

Grupė 2 
Vertės iki $3

$1.37

Mano, kad rado galva 
žudžių automobili

8. l’ž greitą sutvarkymą 
sos miesto transportacijos 
tikrinant žmonėms geresnį 
tarnavimą.

“Per pastaruosius 12 metų 
mane kankino Lumbago. Aš pa
ėmiau dvi bonkas Dr. Tipps 

nuo lai- 
Wm.

tūkstančiams žmonių
yra tikra Dievo palaima

VILNONIAI SLIPPERIAI DEL 
VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ

Pasiklausk Savo Aptie 
kininko.—Jis Žino.

Rid Jid Prosinimo 
LENTOS 

$3.00 vertės

5. Už paskyrimą Wardui 
giau pinigų iš Auto Taksų 
do, taisymui gatvių.

Už paskyrimą didesnės su- 
iš miesto iždo 12 Wardo 

valymui gatvių ir

11. Už įsteigimą daugiau švie
sų gatvėse. Šviesa reiškia sau
gumą.

3. žmonių reikalai ir reika
lavimai turi būt atlikti pirmiau 
šia, o privatiški paskui.

2. Pašalinimas visokio graf- 
to iš Miesto Valdžios ofisų. Al- 
dermanas neprivalo imti nieko 
daugiau apart algą.

CHICAGOS 
ŽINIOS Satisfartion"

bonkas 1 
Liųuor Rhęumątica ii 
ko nebeturėjai! atak 
Huson, Round Lake,

Mažas” turtas

Niekad pirmiau mes ne
buvome pasiūlę 
išpardavime 
pasirinkimą 
sites iš jo’ 
kad musų

7. l’ž atidarymą Robey, ( 
ifornia ir Crawford gatvių 
pravedimą strytkarių.

BALSUOKIT Už šj Ž
I ALDERMANUS

Del juodų, rudų, ar 
gelsvų čeverykų. 
Nepaprastai pigiai 
dėl Praplėtimo Išpar 

davimo. Main Floor

mos
reikalams
ėlių. šių metų paskirta suma 
yra $20,000 mažesnė negu pir
miau.

VVarde bus šva 
sutaisytos gatvės 

visur

Turkiški Abrusai
Išpardavimui už mažiau, negu kainuoja urmu 

perkant!

kaime ir ne- 
Lawlax, šei- 

dydžio dežu- 
uždarytu lai- 

~ Wilcox
Louis Avė.,

mo-
vyrus ir parodytų jiems

dėl to, kad šio 
butų geriau ap-

9. Už geresnį mokyklų įren 
girną vaikams.

Kad duoti progos visai Chicagai pasinaudoti šiomis nepaprastomis vertybėmis, sankrova bus atdara

NEDĖLIOJ nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos po piet.
Kad duoti visai Chicagai progos dalyvauti šiame nepaprastame vertybių įvykyje — taip kad 
kiek galima daugiausia žmonių pamatytų tikrenybėj šios sankrovos augimą, Taupumo Kampas 
bus atdaras šį vieną sekmadienj, nuo 9 iki 4 valandą. Taipjau mes norime, kad tie šimtai 
terų, kurie kasdie aplanko sankrovą 
kaip jos taupino pinigus pirkliaudamos

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

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

19c Vertės 10c
18x36 colių Turkiški Abrusai

sai balti, ar su spalvuotais pakraščiais. Substandardai.
29c Vertės Į5c

18x36 colių visi balti apsiūti dvilinkų siulu abru
sai ir lygaus užbaigimo terry audeklo abrusai. Sun
kios vertybės. Substandardai.

45c Vertės 19c
visai balti, sunkios kokybės

Grupė 1 
Vertės iki $1.98

Taupumo Kampas kviečia visą Chicago į šią iškilmė pažymėjimui jo Praplėtimo. Šiai progai 
mes prirengėm tokias dideles vertes, kad jus negalėsite atsilaikyti. Laike pereitų savaičių 
statymo — cemento pilimo — plieno stulpų statymo — dailydžių darbo — musų supirkinėto
jai buvo labai veiklus. Šimtai dėžių, skrynių, kartonų ir krepšių, kurie kasdie ateidavo i 
sankrovą, liko padėti i šalį šiai išpardavimų savaitei. Ir dabar siurprizas atidengiamas — jis 
vilios ekonomiškiausias moteris — ir vyrus

12,04)0 vyrų ir moterų, 12-to 
Wardo balsuotojų, nominavo B. 
J. Zintak kandidatu į Alderma
nus, jie dirba dėl jo ir nori, 
kad jis butų išrinktas. Ponas 
Zintak ieško Aldermano vietos 
ne dėl algos, ne dėl asmeniškų 
interesų, bet 
wardo reikalai 
rūpinami.

Sveikatos Dalykai
Daktarai pataria 

KŪNO IŠVALYMĄ 
Nesirūpinkit jei tiek daug skaito

te ar girdite apie influenzą.
Nėra verta rūpintis kiekvieną kar

tą kai atsikvepiate.
Prastos mintys ir baimė padarė 

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

Sekama yra platforma ku- 
laikysis p. B. J. Zintak jei- 
bus išrinktas Aldermanu 
12-to vvardo:

Impilai
Nepraleidžiantys plunksnų. — 

Slovakijos. Vienos spalvos, ar 
34c 

45 COLIU INDIAN HEAD 
Paduškų Užvalkčiai

Extra storos, ląbai baltos kokybės. Reguliariai po 
49c. Pigi kaina šiame išpardavime.

81x105 Rayon Lovų Uždangalai *
Puikaus Rayon audeklo, įvairių spalvų įaustomis 

dryžėmis. Viso 500. Kiekvienas po
SI.33

Foreman National 
koma du penktadaliai 
•ijos varlio. Tik du 
liai vienos uncijos,

Lace Panels, scalloped kraštai — 45 colių platumo, 2’Ą yardų ilgio.
Marųuisette Panels, fringed galai — 38 colių platumo, 2X4 yardų 

ilgio.
Lace Panels, fringed galai — 45 colių platumo, 2’4 yardų ilgio.
Greandine Panels, fringed galai — 88 colių platumo, 2’4 yardų ilgio.
Voile Panels, šu 12 colių leisų juosta ir 4 colių ruffle galu.
Voile Panels, su 12 colių leisų juosta ir 3 colių fringed galu.
Lace Panels, 36 colių platumo ir 214 yardų ilgio.
5 šmotų Ruffled Curtain setai, plyno, ar su figūromis rayon.

$1.37 Grupė Įima:
Irish Poin Panels, apnerti kraštai — 40 colių platumo, 2*4 yardų 

ilgio.
Lace Panels, gražių patternų — 45 colių platumo, 2*4 yardų ilgio. 
Rayon Panels, fringed galai, all-over patternas — 2% yardų ilgio. 
Criss Cross Curtain setai, plyno marųuisette ir spoguoto grenadine. 
5 §motų Ruffled Curtain setai, užbaigti kontrasto spalvomis, pritai

kinti kaspinai surišimui.

nius. Jisai nupirkęs tik tris. 
Dešimčiai dienų praslinkus, ji
sai vėl atsilankęs į miesto salę 
su afidavitų, kad du laisniai 
pražuvę. Miestas išdavęs jam 
duplikatus. Ačiū tokiam sky- 
mui, kompanija gavusi du lais- 
niu veltui. O jis, Scholnick, 
pasidalinęs su manadžeriu $60. 
Nužiūrima, kad Chicagoje y- 
ra daug trokų, kurie turi ne
teisėtu butų įgytus miesto lais- 
nius. Todėl reikalaujama, kad 
butų patikrinti visi laisniai, iš
duoti automobiliams, trekams 
ir arklių traukiamiems veži
mams. s

U'g'negesiams buvo duota ži
nia, kad kilęs gaisras garaže 
adresu 1723 N. \Vood St. šie 
atvyko. Užgesinę gaisrą, ug- 
negesiai pastebėjo išardytą ir 
apdegusį automobilį. Jie davė 
žinią policijai. Pribuvo polici
ninkai, pašaukė detektyvus. Ap
žiūrėję automobili, detektyvai 
priėjo išvadą, kad tai buvęs 
Cadillac, panašus tam, kuriuo 

I >abėgo galvažudžiai, užmiišu- 
ieji se-ptynius geng s t e r i u s- 

Nors autas buvo ir gerokai ap
degęs, detektyvams tečiau pa
vyko įžiūrėti kai kuriuos nu
merius. Iš jų pažino jie, kad 
automobilius buvo 1927 metų 
nodeliaus. Toliaus, garaže ras
ta skrybėlė, ir ploščius, taipjau 
rasta šiokių, lokių įrankių. Po
licija tikisi, kad jai radus au
tomobilį, pavyks surasti ir pa
sius galvažudžius. K Įauginėda
ma garažo savininką, policija 
sužinojo, kad jisai išdavęs ren
iai garažą dviem vyram 12 d. 
vasario, t. y. dviem dienom aus
čiau, negu galvažudyst ė buvo 
papildyta. Sakoma, kasi gara
žo savininkas pažinęs vyrą, ku
riam išdavęs garažą, detekty
vu biure, kriminalistų paveis-

reikalai, už kuriuos 
nuoširdžiai stoja B. 
tai yra reikalai dėl 

kurių lietuviai turėtų atiduoti 
savo balsus už jį.

10. Už įtaisymą daugiau par
ku ir žaidimo vietų šio VVardo * €

žmonėms.

viename 
didelį 

jųg stebe- 
Priežastis ta, 
supirkinėtojai 

slankiojo po marketą per 
daugelį savaičių, nupirk
dami 50 čia, 85 ten, tai 
gal kartais kur-nors tik 
15, nes nė viena firma 
negalėjo panešti didelių 
nuostolių, kurie pasidaro 
parduodant už šią spe- 
cialę kainą — žemiau ol- 
selio kainų.

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS/’ augalais gydyties. 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO,

Kepta prikimšta pienu maitinta višta 
Giblet sosas

Skaniai saldžios ar sugrustos Bulvės 
Šviežios Morkvos ir žirniai 

Parker House Rolls ir Sviestas
Ice Cream ar Pie

• Kava, Arbata ar Pienas 
Atsiveskite savo šeimyną Nedėlioj pa- 
sivalgyti šių skaniausių pietų, prireng
tų musų virėjo specialiai dėl jūsų. Di
delės porcijos — kafeterijos patarna
vimas. šeštas augštas,

Merg. čeverykai 

$1.59
Gerai padaryti iš geros ska
ros, įvairių stylių, kurie pa
tenkins paneles. Dydžio SVt 
iki 2.

1. Agresyve 12-to Wardo at 
stovy be Miesto Taryboje.

banke lai- 
vienos un- 
penktada- 
o vienok 

kainuojamas tas radio yra apie 
$140,000. Sakoma, kad jo iš
lėks tukstantiems ligonių vėžį 
gydyti.. '

1 dėl Kostumierio 
Popui iarės prosini
mo lentos — gerai 
subudnvotos ir tvir
tos. Pigiai dėl šio 
Išpardavimo.

Basemente.

Kaip daroma suktybės su 
aisniais autams, kuriuos iš
duoda miestas, buvo parodyta 
teisme. Harry Scholnick, Chi- 
_*ago Cinder kompanijos trokų 
traiveris, aiškino teisėjui, kad 

kompanijos manedžeris pasiun- 
ęs jį paimti penkis tokius lais-

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

Pradėkit šiandie budavoti savo ap
sigynimą prieš ligą su šiais gerais\ 
vaistais.

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

Jeigu jus gyvenate 
galite gauti Nature’s 
minio daktaro $1.00 
tė bus greitai pasiųsta 
šku tiesiai jums iš John H 
Co„ 4718 North 
Chicago.

Arch-Support Žemi čevery- 
kai Del Moterų 

$2.40 
čeverykai, kurie yra pato
gus .ir gražiai atrodo. Pasi
rinkit blizgančius ar juodo, 
ar gelsvo žamšo. Jie turi 
Empire Arch-Support. Didu
mo 4 iki 9 
tumo. Jus norėsite 
savo pavargusių kojų

Keli tūkstančiai porų gerų vilnonių 
slipperių dideliame styliaus ir spalvų 
pasirinkime. Visokio dydžio. Ateik ank
sti, kad išsirinkti geriausius.

sumalta, 
ir dau- 
užsaky- 

ta. Tik vienas kenas kos- 
tumieriui. šeštas augštas

Tom Sawyer 
MARŠKINIAI

Del vaikų

Vaikų Stiprus čeverykai 

$1.48
Juodi, gelsvi, ar rudi čeve
rykai blucher ar bąli sty- 
liaus. Tikros skuros padai, 
gumos užkulniai. Didumo 
10 iki 2 ir 2!4 iki 6.

Kauto stiliaus marš
kiniai žinomos visoj 
šaly rūšies—su kal- 
nierium, kišeninis* ir 
apykakle. V’i e n o s 
spalvos, ar m a r g i. 
Biski netobuli. Kol 
ji; įšteks.Main Floo#

“Aš praleidau virš 
leriu daktarams ir 
pirm negu suradau 
duoles. Aš nusipirkau dvi bon
kas ir dabar aš esu išgydytas, 
pasidėkavojant Dr. Tripps Li
ųuor Rheumatica. 
Smulski, Chicago.

Kada musų 
rios gerai 
švarios ėlės; visur šviesu nak- 
Kįmis; daugiau atdarų gatvių į 
šiaurius, pietus, rytus ir vaka
rus, kuriomis galės važiuoti 
strytkariai ir automobiliai; dau
giau bus parkų ir žaidimo vie
tų — gyvenimas šio Wardo 
žmonių bus geresnis, nuosavy
bės brangesnės, daugiau biznio, 
daugiau gyvumo — tada 
pasidžiaugsime.

Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s j 
sekimas nau-J 
jų išrad i m ufl 

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

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

regėjimą
gėlimą, i
Daktaras Lietuvoje surado
budus tas ligas gydyti.
2346 VV. 69 St., kamp. S. Western av.

Tel. Heinlock 1881
Valandos: nuo 9 iki 11 v. r., nuo 2
iki 4 v. p. p., nuo 6 iki 8 v. vakare.

Reikalauja peržiūrėti 
autų laisnius

kad dabar Nedėlioj atsivestų savo 
šiame Taupumo Kampe.

b. L z geresnę ir i 
kesnę transportaciją 
karų ir geresnį patarnavimą

Maxwell House KAVA
3 svarų kenas

$1.29
Čielų grudų ar 
Pristatysime, jei 
giau groserio bus

Ką tik sugrįžo iš Lie
tuvos Naprapatas 
Dr. P. P. Šimaitis

Lietuvoje per 18 
mėnesių turėjo 2000 
ligonių, davė 8000 
Naprapatiškų gydy
mu, ypatingai su ge
romis pasekmėmis 
gydė: mirštamas li- 
gas, vidurių ligas, 

BBV reumatizmą, silpną 
i, galva?, nugaros, strėnų 
širdies, kraujo, nervų ligas.

naujus

Pradedant Subatoj, 9 vai. ryte 
(SANKROVA ATDARA NUO 9 IKI 7 VALANDOS VAKARE)

Musų

ČOFFEE
. '.II 0

2-Stteet Stote
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KELIAS J DANGŲ PER 
LAIKRAŠTI

Kaip rašo “L. Žinios”, Lietuvoje skleidžiama lape
liai, kuriais žmonės raginami skaityti klerikalų laikraš
tį “Žvaigždę”. Tuose lapeliuose šitaip tas laikraštis gi
riamas :

“žvaigždė jau ne vienam apšvietė kelią, kad 
galėtų prieiti prie Dievo...”

“žvaigždės nurodymu galima tapti ir visai 
šventu.”
To ne gana. Klerikalų “žvaigždė” prižada savo 

skaitytojams ne tik apšviesti kelią į dangaus karalystę 
ir nurodyti, kaip patapti šventu, bet ir siūlo dar specia
lių dovanų. Lapelyje rašoma:

“Tėvų Jėzuitų bažnyčioje už ‘žvaigždės’ skai
tytojus ir platintojus per ištisus metus bus laikoma 
12 šv. Mišių.”
Kaip “komišenas” laikraščio agentams, vadinasi, 

siūloma šv. Mišios!
Šitokia agitacija už klerikališką laikraštį nedaro 

garbės nei to laikraščio leidėjams, nei Lietuvai. Kur jus 
rasite kitą šalį dvidešimtame amžiuje, kur butų šitaip 
jungiama laikraštinis biznis su Dievu, šventaisiais ir mi- 
šiomis?!

Gandai apie Kalifornijos auksą. 
—Laimės ieškotojai. — Mir
ties Klonio tragedija. —Kaip 
atrodo Mirties Klonis.—Bran
gus kastuvas. — “Death Val- 
ley Scotty”.

Apie vidurį pereito šimtmečio 
pradėjo eiti nepaprasti gandai. 
Gandai apie tai, kad Kaliforni
joj yra labai daug aukso. Iš į- 
vairių Amerikos dalių, o taip 
pat ir iš Europos pradėjo bėgti 
į Kaliforniją tūkstančiai žmo
nių. Visi jie svajojo surasti 
daug aukso, praturtėti. Bet yra 
sakoma, kad daug yra pašauktų, 
ale mažai išrinktų. Praturtėjo 
Kalifornijoj palyginamai nedide
lis nuošimtis, o likusieji nieko 
nepešė. Maža to, kai kuriems 
laimės ieškotojų teko pergyven
ti neįmanomą vargą ir skurdą. 
Buvo dar ir tokių, kurie aukso 
beiieškodami prarado ir savo 
gyvastį.

1849 m. didelis būrys pionie
rių po vadovyste kapitono Hunt 
pasiekė Nevadoj tą vietą, kur 
dabar randasi Las Vegas. Tarp 
jų kilo ginčai dėl tinkamiausio 
kelio į Kaliforniją. Dalis pio
nierių atsiskyrė ir nuvyko į San 
Bernardino klonį. Jie laimin
gai pasiekė savo tikslą. Likusie
ji pasirinko tiesesni kelią—per 
Mescal Springs, Halleron 
Springs, Soda Lake ir tuo laiku 
nežinomą Kalifornijos klonį. 
Klony su jais atsitiko nelaimė. 
Jiems teko pergyventi tiesiog 
neįmanomas kančias. Tempera-

RAŠTAI VAIKAMS

ninkas galėtų išsikasti sau šu
linį. Nusinešti kastuvą skaito
ma didžiausiu nusikaltimu. Pra
eityj yra buvę atsitikimų, jog 
už kastuvo nusavinimą žmonės 
neteko gyvasties: juos nušovė 
kiti keliauninkai. Mat, kastuvas 
dažnai gali išgelbėti nuo troš
kulio mirštančio keliauninko gy
vastį. Dėliai tos priežasties jis 
ir yra nepaprastai branginamas.

Prie Stove Pipe Wells randasi 
pirmųjų pionierių liekanos, ratų 
stipinai ir pakinkų žiedai. Dvie
jų mylių atstume bėga Salt 
Creek upelis, kurio vanduo turi 
daug šarmdruskių. Ne vienas 
laimės ieškotojas, troškulio 
kankinamas, gėrė iš upelio van
denį ir mirė pasibaisėtinose 
kančiose.

Toks yra Mirties Klonis. Be- 
gailestinga saulė kepina, kaip 
įkaitusi geležis. . Vėjas nešioja 
smėlį, kuris apakina keleivį. Ir 
jeigu keleivis nuklydo nuo kelio, 
tai maža vilties jam bėra išsi
gelbėti.

Šiandien Mirties Klonyj saulė 
ne mažiau šildo, bet automobi
liai vis labiau ir labiau pradeda 
užkariauti klonį.

Mirties Klonyj gyvena nepa
prastas žmogus, kuris yra žino
mas kaipo “Death Valley Scot
ty’’. Jaunystėj Scotty prisidė
jo prie pulkininko Cody “wild 
west show”. Tačiau pagarsėjo 
jis 1905 m., kuomet atvyko j 
Lon Angeles ir atsivežė maišus 
neva aukso rudos. Tą auksą, 
sakė jis, radęs Mirties Klonyj. 
Scotty apsistojo geriausiame 
vi-ešbutyj, kur jis nusisamdę 
kelioliką kambarių. Už men- 
kiausį patarnavimą viešbučio

Šiomis dienomis anglų feld
maršalas Viljamas Roberstonas 
skaitė paskaitą Londono Tautų 
Sąjungai remti draugijoj apie 
busimo karo galimybes. “Pasau
lis“, sako Robertas, “niekada 
nesužinos tikrai kiek jam kai
navo paskutinis didysis karas. 
Paviršutiniai skaičiuojant, tame 
kare tiesioginių išlaidų buvo 40 
milijardų sv. sterl., bet netie
sioginiai (miestų ir kaimų su
naikinimas) padarė nuostolių 30 
milijardų svarų, t. y. viso apie 
70 milijardų anglų svarų. Kare 
žuvo apie 10 milijonų žmonių t. 
y. du kartu daugiau, negu vi
suos karuos per paskutinius 120 
metų. Bet jei tektų sulaukti 
dar vieno karo, jis reikalautų 
dar daugiau lėšų ir aukų. Be 
to, baisiausiai nukentėtų ramus 
gyventojai nuo oro ir chemiškojo 
karo. Bet nuo 1918 metų po
litikai tik ir kalba apie busimą 
didelį karą ir laiko jį neišven
giamu. Dėlto visos valstybės 
ginkluojasi“.

Jau žiloje senovėje pas ry

tų tautas barzda buvo ne vien 
subrendimo ir surimtėjimo, bet 
ir pagarbos ženklas. Vyrai pri
siekdavo savo tėvų barzda: ne
buvo tada didesnės gėdos, kaip 
netekti barzdos, šis paprotys 
labiausiai buvo išsiplatinęs ir 
užlaikomas pas žydus. Pranašas 
Isajūs, kalbėdamas apie bausmę 
ir gedą, kurią Dievas gali pa
siųsti žydų giminei už nepildy
mą įsakymų, grasina asirie- 
čiais, kurie Dievo pasiųsti nu- 
skus žydams galvas ir barzdas. 
Karaliaus Dovydo laikais žy
duose buvo paprotys besisveiki
nant bučiuoti vienas kitam barz
dą.

Senovėje dvasiškiams buvo 
draudžiama kirpti ar skusti 
barzdas, šis paprotys užsiliko Ir 
iki šių dienų pas kai kurias 
tautas, pavyzdžiui pas stačiati
kius. Senovės žydams tik vie- 
naifae atsitikime buvo leista 
skusti barzdą, būtent, susirgus 
raupais, šiandien daug žydų 
nesilaiko to senovės papročio.

Akmuo skęsta vandeny, nesi 
jis už vandenį sunkesnis, žmo- 
gaus kūne yra daug vandens, 
bet žmogus skęsta dėl to, kad 
vienas ketvirtadalis jo kūno su
darytas iš daiktų, sunkesnių už 
vandenį. Jeigu žmogus pririšJ 
tų prie savo kūno vieną tiktai 
svarą kamščių, jau jis neskęs
tų. Jurų vanduo sunkesnis už 
upių vandenį, nes jurose yra| 
daug druskos. Todėl žmogui 
jurų vandeny plaukti ir laikytis 
lengviau. Bet yra žemėje iri 
tokių ežerų, ir jurų, kaip, pa
vyzdžiui, Negyvoji jura Palesti
noje, kur druskos vandeny taip 
daug ir vanduo nuo jos toks 
sunkus, kad žmogus tame van-l 
denyje -.visai paskęst negali: jo 
kūnas lengvesnis už vandenį.

Bet, antra vertus, žemėje ga
lima rasti ir tokių skystimų, ku
rie lengvesni už vandenį, kaip 
pavyzdžiui, nafta, iš kurios da
ro žibalą. Jeigu žmogus įkristų 
į gilų baseiną, naftos pripiltą, 
jis, kaip akmuo, kristų į dugną 
ir paskęstų, nors ir labai gerai 
mokėtų plaukti.

Suolelis Dovanifl,

Su Puikiomis Elektrinėmis

Steinite, Freshman ar Atwater Kent
Juo daugiau atsiranda pas mus vaikų draugijėlių 

ir mokyklėlių, tuo labiaus jaučiama tinkamų vaikams 
raštų stoka. Todėl yra sveikintinas Dr. A. Montvido 
bandymas šitą spragą užkišti.

Vakar “Naujienose” buvo įdėtas jo veikalėlis “Mil
dos Mirtis”, kuris, tikimės, paskatins į darbą ir kitus 
musų gabesniuosius rašytojus. Ketina daugiau rašyti ir 
pats Dr. Montvidas.

Pirmas jo bandymas atrodo labai gerai pavykęs. 
Tema pasirinkta paprasta ir lengvai suprantama vai
kams; kalba gyva ir naturališka, ir turinyje yra graži 
idėja.- Bet kuri vaikų draugijėlė galėtų tokį veikalėlį 
lengvai suvaidinti. Tik gal butų geriau, kad veikalo už
baiga butų ne taip liūdna.

Daugelis lietuvių tėvų bus dėkingi Dr. Montvidui 
už jo pasidarbavimą.

Apžvalg
zuojančios ir su jais biznevojan-

RIJO, GĖRĖ, ĖDĖ’, LAKĖ

Kitas komunistų literatinio 
“skonio“ pavyzdys.

Bimbos editoriale (“Laisvės“ 
No. 43), kur begėdiškai sufal
sifikuota “N.” straipsnio turi
nys, aprašoma Lietuvių Vaizbos 
Buto bankietas Brooklyne taip:

“Susirinko ponai ir ponios, 
ir rijo ir gėrė, sveikinosi, 
džiaugėsi, kad gavo progą pa
ėsti ir palakti. Fašistų val
džios agentas Balutis buvo 
centru jų puotos. Ten daly
vavo ir Vitaitis su Gegužiu, 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ‘čyfai’...“
Na, kažin kaip patiktų komu- Į 

nistams, jeigu kiti žmonės im
tų šitaip rašyti apie juos, kaip 
jų organas rašo apie asmenis, 
valgiusius vakarienę St. George 
hotely Brooklyne? “Laisvė“ ne- 
persenai rengė vakarienę savo 
šėrininkams; “Vilnis“ karts nuo 
karto iškelia bankietą Chicagos 
biznieriams, iš kurių ji nori 
gauti skelbimų ir aukų. Tai ar 
tuose komunistų pokyliuose 
žmonės suėję taip pat “ryja, 
ėda ir laka“, kai]) aname Brook- 
lyno parengime,—ar ne? Ir jei
gu ne, tai kodėl?

Kuo žmonės, dalyvaujantys1 
komunistų vakarienėse, skiriasi, 
kaipo žmonės, nuo komunistiš
kos arba komunistams simpatv

čios publikos? Mokėjimo man
dagiai elgtis su kits kitu ir pa
doriai laikytis už stalo komunis
tai turi tikrai ne daugiau (bet 
gal būt dar mažiau), kaip kiti 
žmonės Tad, kuo pasiremdama, 
“Laisvės“ redakcija kalba apie 
sueigą žmonių, nepriklausančių 
jos partijai, kaip apie kokius 
gyvulius?

Kuomet aprašyme nėra nieko 
panašaus j tiesą, tai tenka ma
nyti, kad tos šlykštybės, kurias 
rašytojas piešia, yra jame pa
čiame. Kad Bimba arba kuris 
kitas Brooklyno komunistų or
gano “redaktorius“ ne valgo ir 
geria, bet “ryja, ėda ir laka“, 
tai yra galimas daiktas. Bet 
kas galvoj apie tai visuomenei? 
Bimba atlieka da ir kitokių jo 
gamtą atatinkančių funkcijų, te- 
čiaus laikraštis yra ne tam, 
kad apie tai butų. rašoma. Jei 
“Laisvė“ yra laikraštis!..

MARGUMYNAI

turą klonyj buvo nepakenčiama. 
Niekur nesimatė jokios žoleles. 
Karštis buvo tokis didelis, jog 
vežimų ratai perdžiūvo ir su
smuko. • Arkliai ir mulai žuvo 
nuo troškulio. Keli žmonės, ku
rie išliko gyvį* ųrarado savo 
sveikatą. Jų pasakojimai apie 
karštį ir pergyventas kančias 
prisidėjo prie to, jog žmonės 
pradėjo vengti ta klonį. Vardas, 
kuriuo buvo pakrikštytas klonis, 
taip pat ne vienam įvarydavo 
baimės. Tas vardas iš tiesų 
baisiai skamba,—Mirties Klonis.

Mirties Klonis randasi Kali
fornijoj, tuoj už Ne vados rube- 
žiaus. Jis yra apie 30 mylių il
gio ir nuo 10 iki 15 mylių plo
čio. Iš dviejų pusių klonis yra 
apsuptas kalnais. Purpuriniai 
šešėliai ir nuolat besimainan
čios spalvos viliote vilioja ro
mantiško pobūdžio žmones, o 
ypač tuos, kurie ieško prietykių 
ir stiprių susijaudinimų.

Klonį parankiausia yra pa
siekti iš Beatty, Nevada. žiū
rint iš Chloride Cliffs, Mirties 
Klonis sudaro šiurpų vaizdą. Jo
kio gyvūno, jokio augmens nie
kur nesimato. Klonio lygmala 
yra nuo 250 iki 420 pėdų žemes
nė nei juros. Tai žemiausia 
vieta visoj Amerikoj. Iš to taš
ko kuopuikiausiai matosi Mt. 
Whitney, aukščiausias Jungtinių 
Valstijų kalnas. Kalno viršūnė 
nuolat yra apdengta sniegu.

Klonyj matosi takeliai, kurie 
veda į įvairias vietas. Vienas ta
kas veda į Emigrant Wells, kur 
žuvo mormonų ekspedicija; ki
tas keliukas veda į Devil’s Golf 
Course, kur šiandien turistai 
gali smagiai praleisti popietį 
belošdami golfą. Kai kurie ta
kai veda prie išdžiuvusių savo
tiškų šulinių, o kiti - - prie pa
vienių laimės ieškotojų . kapą. 
Tie laimės ieškotojai bandė su
rasti klonyj aukso, kol pakvaišę 
nuo karščio ir troškulio neper- 
ąiskyrė su šiuo pasauliu.

Klonyj viešpatauja amžina 
tyla. Nesigirdi nei paukščių 
Čiulbėjimo, nei kojotų staugimo, 
nei vabalų čirškėjimo. Ta kapų

tarnams jis dalino $20 bankno
tus. Vėliau jis nusamdė spe
ciali traukinį, kad jį nuvežtų į 
New Yorką. Chicagoj ir New 
Yorke susirinko didžiausios 
minios žmonių pažiūrėti to 
keisto žmogaus.

Ar Scotty iš tiesų turi aukso 
kasyklas Mirties Klonyj, ar jis 
buvo tik banditų šaikos vadas, 
—to niekas ir šiandien nežino. 
Dabartiniu laiku Scotty vysto 
aukso kasyklas prie Marble 
Canyon. Mirties Klonyj jis bai
gia statytis neįmanomai gražų 
palocių.—K. A.

ATĖJO “Kultūros” No. 1. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

4104 Archer A v.
Lafayette 3533

Vedame dr s tn i į 
naujas Ir senas Rl’i- 
bas pigiau negu ki
ti Parduodam fla
terius ir /laka ele
ktrišką.

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI

KONTR AKTORIAI

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo į 
Ugnies. Langų, Automobilių; Gy- j 
vasfcies (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Turiu gerų 
bargenu visose Chicagos dalyse

V MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St
Tel. Roosr -«lt Q50C

q ----- c>
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų ................ $1.00
Kopija ...........  10c

turi tyla slegia žmogų, darosi nepa-

Dr. C. M. A. Stine sako, jog 
Amerikoj 15 darbininkų gali 
pagaminti visas gyvenimo reik- 
menas šimtui žmonių.

Iš kitos pusės, Kinijoj
dirbti 85 darbininkai, kad pa
gaminti šimtui žmonių gyveni
mo reikmenas. Tas skirtumas 
vyriausia pareina dėl to, kad 
Amerikoj visokį darbą atlieka 
mašinos.

kenčiama.
Klonio vidury takai susibėga 

prie Stove Pipe Wells. Toj vie
toj trijų pėdų gilumoj randama 
vanduo. Matomoj vietoj, yra 
padėtas kastuvas, kad kęliau-

NAUJIENA! Nuo 
vasario mėnesio “Gy
venime” telpa žingei
dus “Kasdieniniai už
rašai”. Čia telpa ap
rašymai iš tikro gy
venimo. Reikalaukit 
“Gyvenimo’.

Operuojamos 
1 tiesiog iš 
elektrinės 
žibinamos 

lempos 
įsodos

$99
Visa su 7 

tūbomis ir 
visu įtaisymu 
tik už $99. 

Nieko dauginus 
nereikia pirkti

Čia Tamsta nerizikuoji nei cento. Bet kuri sity puikių elek- 
trikinių radijų bus pasiųsta į jūsų namus išbandymui ir 
ištyrimui, tąja sąlyga, kad po 10 dienų visi tamstos pinigai 
bus sugrąžinti, jei tamsta nebusi pilnai patenkintas.

Steinite, Freshman 
Atwater Kent, Fada 

$99.00 
su viskuo

$10
įmokėti už viską.
Nieko daugiau nerei

kia pirkti

Visas įtaisymas kaip 
viršui 

$99.00
Tūkstančiai šitų radijų buvo parduota daug 
augštesnėmis kainomis pirmiau ir jos vi
sos duoda pilną patenkinimą. Ir net šita 
special numažinta kaina tik už $99 kelioms 
dienoms išbandyti, mes pridedame gražų 
suolelį. Instrumentai 7 "tūbomis padaro

gilų, aiškų ir gryną balsą. Setai yra operuojami iš žibina
mos lempos įsodos ir elektros suvartojama labai mažai.

Mes taipgi įgalioti pardavinėti: Brunswick, RCA Radi
olas, Majestic, Sparton, Victor, Zenith, Bosch, Eveready, Co- 
lonial, Freed Eisemąnn.

Musų krautuvė kasdien vakarais atdara iki 9 vai.

Jos. F. BudriK, inc
3417 So. Halsted St Tel. Boulevard 4705

..*. ........
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Didelis Persikėlimo
SPARDAVIMASRašo Stasys Pilka

Mtė,

Klausimai

$180.00 vertės 7 šmotų setai po

Štrolciriai

Saugus Investmentas

užtikimumo

Peoples

Leonardas Brunval 
das ir Rita Rotter

veikalą rodysim, o kadangi,toks; 
įvykis nėra Chicagoje kasdieni
nis, tad gal bus įdomus ir pla
čiai lietuvių visuomenei.

pirkimo pienu — i 
lengvų ir kiekvienam prieinamų

$350.00 Vertės Importuoto Frieze 
hogany medžio romais

Saugiose dėžėse pasiturinčių ir augš- 
tas’vietas užimančių žmonių, apie kurių 
gerų sprendimų neabejojama, svarbių vie
tų užima jų investmentai į bankų išleidžia
mus pirmo morgičiaus auksinius bonus. Ši 
investmentų forma yra visų pripažinta dė
lei jos augštos vertybės 
saugumo ir patenkinančio pelno.

Susipažinkite su musų biudžeto bonų 
padaro bonų pirkimų

Tarp Chicagos 
Lietuviu

27x54 Vėl- 

$1.49 
36x63 Ax- 

$3.98

Kūdikiams vežimėliai 
parsiduoda pusdykiai
$20.00 Dailus ve- QE 
žirneliai, po 
$35.00 Dc 
lioi, dabar 
po 
Sulkies

Luxc Vežime-

$17.80
$3.90
$7.75

Seklyčiom Setų Nepalyginamos 
Vertybės

$100.00 Vertės 3-jų šmotų Velour
setai po .......................................
$16Q.OO Vertės Jacųuard, Mohair

šmotų augštos rųšies setai

Leonardas Brunvaldas Chica- 
kos lietuviams dainavo trijuose 
koncertuose, su ne mažu pasise
kimu. .Bet to entuziazmo, kokį 
jo dainavimas sukėlė praėjusį 
sekmadieni Immigracijos Biuro 
surengtame vakare, pas mus ne
simatė.

Amerikiečiai inteligentai ir 
šiaip darbuotojai, tarp kurių bu
vo nemažas skaičius profesorių, 
rasėjų, kritikų, jį gal geriaus 
suprato ir įvertino. Turiu pasa
kyti, kad dainininkas buvo ge
rame upe, ir, kas svarbiausia, 
jo nauju akompanijatoriu buvo 
mums lietuviams jau truputį 
žinoma, bet tarp amerikoniškos 
publikos augštai vertinama po
nia Rita Rottermel. Ji geriaus, 
negu kas kitas, supranta Brun- 
valdo sielą ir sėkmingai atvaiz
duoja arba sutaria su jo ritmu, 
ir ne taip, kaip jo pirmoji pia
niste, kurią Brunvaldųi prisiėjo 
sekti ir tuomi pačiam sau kenk
ti. Geidžiu, kad Brunvaldas ir 
Rottermel kada nors vėl pasi
rodytų tarp lietuvių ir suteiktų 
mums keletą smagių valandų. 
Brunvaldas, kiek teko girdėti, 
už keleto mėnesių duos koncer
tą Orchestra Hali

80 Valgomo Kambario Setų
Kaina nužeminta iki mažai dalelei jų tikros verčios 

$75.00 vertės 7 šmotų po .... $43.75
$100.00 vertės 7 šmotų setai po .. $65.00

$98.00
$135.00

200 Augštos Rųšies Radios Išparduodami 
Pusdykiai

Pasirinkimas naujų, demonstratorių ir vartotų. Šių 
išdirbysčių: R. C. A. Radiolų, Atwater Kent, Zenitu, 
Freshman, Balkite, Fada, Majestic ir daug kitokių. Jų 
kainos taip nužemintos, kad per šį išpardavimų jus ne- 
gaFte pasilikti be radio.
Nuo $95 iki $165 verčios radio setai po OO
Nuo $165 iki $200 verčios radio setai po OO
Nuo $200 iki $300 verčios radio setai po $75.00
Nuo $300 iki $450 verčios radio setai OO

Vartoti setai geram padėjime po
$5.00, $8.00, $10.00, $15.00 ir augščiau

Matykite šiuos bargenus šiandien

pany
1922-32 So. Halsted St., 18tos Kolionijos Apielinkėje

Peoples Furniture Kompanijos Krautuvė, 1922-32 So. Halsted St. keliasi į Marųuette Parko apie' 
linkę į nuosavą namą. Bet prekės nebus gabenamos - bus išparduotos ant vietos.
$175,000 vertės augštos rūšies rakandai, radios, pijanai, pečiai ir visokie kiti namų reikmenis da 
bar yra išparduodami už pusę ir mažiau tikros vertės!
Nes yra nuspręsta nieko negabenti į naują krautuvę! - Nauja krautuvė turi būti atidaryta su švie
žiomis prekėmis! Todėl viskas turi būti išparduota neatsižvelgiant j musų didžiausius nuostolius

CENTRAL""*“116 BANK

Phonographai
Nauji ir geram stovyje 

vartoti,
Verti $50.00, $75.00, $100.00, 
dabar parsiduoda po 

$10, $17.50, $20 
ir augščiau.

Rekordai dykai

Geriausi virtuvių pe
čiai parsiduoda be
veik už pusę kainos 
$45.00 Vertas gesiniai virtų- 
Vės pečiai $27.65 
$78.00 Pilnai porceliipti ge- 
sunai pečiai $44 5Q 
$110.00 Kombinacijos ang
lių ir geso pc- CCQ 7E 
čiai, po >03.10
$140.00 Kombinacijos ang-

Sij'T0 $88.00

Vėl kelsim uždangą
Tai bus rytoj vakare, Good

man teatre. Tame pačiame te
atre, kur jau ne vieną sykį ga
vau įsitikinti, kad mano “tuš
čios pastangos” randa sau at
garsio anoje uždangos pusėje, 
kur mačiau visada lietuviško te
atro entuziastus, gerus drau
gus, ir kas man svarbiausia, 
žingeidaujančius, nenuodobau- 
jančius, su vaidintojais sykiu 
gyvenančius pažįstamus ir ne
pažįstamus (visus taip bran
gius), lietuviškos scenos priete- 
lius. Ir kada prisiartins už 
dangos kūlimo valandėlė, pro 
mažą plyšelį žvilgtelsiu (būtinai 
žvilgtelsiu, nes negalėsiu susi
laikyti) į tuos jau tamsumoje 
nykstančius publikos veidus ir 
jau drąsiai pratarsiu: “Visi 
t vii r ko j e ?—kel k i m ! ” Ir neabe- 
joju, kad tas paskutinis pro 
plyšį žvilgtelėjimas duos ne tik 
man, bet ir visiems su manimi i 
scenoje esantiems daug drąsos,' 
įkvėpimo ir tos kūrybos, be ku-i 
rios, kaip matot, mes negalime 
vistik apseiti. Vaidintojų šei
ma, mes savo tikrai gerus no
rus stengiamės kuonuoširdžiau- 
siai išreikšti ir tik lauksime, tik 
norėsime, kad savo pasiryžimui 
sugebėtume rasti atgarsio ano
je jau pakeltos uždangos pusėje. 
Mes tik tą vieną, vienintelę 
progą tik teturime, nes ateity 
jau nėra galimybes antru syk 
tam pačiam veikalui vėl iš nau
jo uždangą Įgelti. Duodame tik 
tokį pažadą: stengsimės, kad 
butų įdomu, nes ir pats teatras 
savaime prasmę teturi, jei tik 
jis yra įdomus. Pripažįstame 
tik tokį “paprastą” dalyką: turi 
būti ne tik mums vaidintojams, 
bet ir visiems teatre įdomu, 
kad net toji scenos žiurkė ir 
ta iš savo plyšio nosį iškišus, į- 
domumo butų pagauta! That’s 
all,—ko mes norime! Tad rytoj 
ruošiamės drąsiai kelti musų 
vaidinimo uždangą. Drąsos tu
rime ir iš tos priežasties, kad j 
gero lietuvio rašytojo originalų |

Miegamo Kambario Setų Išpardavi
mas bus atminta per visą gyvenimą
$80.00 Vertės lova, kamoda, ir seforėtas, riešuto medžio 
su gum-med^io kombinacijomis 3 šmotai $44-50 
$150.00 Vertės lova, kamoda, ir vanity
riešuto medžio kombįnacija, 3 šmotai w V
Daugybės kitokių setų parsiduoda už lygiai žemą kainą.

Komodos
$25.00 Vcr- C19 7E 
čios, po > I C. O
ST $14.90 
$50.00 Ver- COE 7E 
Čios po .... >CO- I O
Seklyčių Stalai

Dailus tvirti ir ragauk* s
M2.00 Verti, $5

TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas Boulevard 4600

$250.00 vertės 7 šmotų setai po ...
Ir augščiau

Kaurai
$3.00 verti 
vet kaurai

Matrasai
$12.00 Vertės baltos va
tos matrasai $5.98 
$17.00 Vertės 45 svarų 
f eit matrasai $8.65 

4 00 Vertės puikiausi
" J>fį75

Lengvus išmokėjimai bus pritaikinami visiems. Norintiems, tavorai bus laikomi dėl pristatymo iki 
l-mos dienos Balandžio. Krautuvės atviros antradienio, ketvirtadienio, penktadienio ir šeštadienio 
vakarais, ir nedėldieniais pagal sutartį. Praneškite Canal 6982.

$7.50 Vertės
minister kau 
rai, po
$35.00 Vertės 9x12 Vėl- 
vet kaurai $19J5

Mes turime išparduoti 75 Grojiklius 
ir Upright Pianus

Visi geriausių išdirbysčių ir visi geriausiame stovyje— 
nauji, demonstratoriai, sampeliai ir perbudavoti. Dabar 
turite didžiausią progą pasirinkti gerinusį grojiklį ir sučė- 
dyti daugiau, negu pusę pinigų, už

$95.00, $140.00, $168.00, $195.00
ir augščiau

Pasaulyje pagarsėję KIMBALL GROJIKLIAI— didis rin
kinys madų ir baigimų, dabar parduodame už mažiau 
kaip pusę kainos, po

$198.00, $275.00, $350.00, $380.00 
ir augščiau

$975.00 Vertės Rimbai Grand Pianai $480.00

1. Ar slekeris yra dar bau
džiamas, ar ne?

2. Ar slekerį jo pati, turėda
ma Amerikos pilietybės popie- 
ras, gali išgelbėti nuo deporta
vimo ?

3. Kokis yra darbo departa
mento adresas prašymui siųsti?

“Naujieną” skaitytojas.
Aasakymai

1. Taip, baudžia.
2. Nemanome.
3. Laiškas pasieks tokiu ad

resu: U. S. Department of 
Labor, Washington, D. C.; bet 
reikėtų pažymėti kokiam sky
riui siunčiamas.

Geriau butų pasitarti šiuose 
reikaluose su geru advokatu.

šiforetai
Tvirtai padarytos ir dai
liai nubaigtos į riešuto 
medį.
M5.00 Vevt6 $7J5

$12.50

$49.50 
arba Moąuette, 3 jų

$88.00 
arba Damask su ma- 

$176.00

i'suH.iini
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
Pirm poros dienų teko minė

ti, kad Chicagos saliunininkai 
gavo įsakymą išimti iš saliunų 
pert varus. Paliepimas buvo iš
pildytas. Bet tuo jų bėdos ne
užsibaigė. Miesto tėtušiai 
kaip policijos viršininkas i 
valstybės gynėjas — matyti, y-

rio 18 iki 21’ dienos. Town of 
Lake policininkai, vadovauja
mi seržantų O’Day ir Spatz, 
padarė kratas ir buvo nugalTen- 
nę policijos stotin sekamus 
žmones:
. W. šūkis, 4651 So. Wood St.
— kaltinamas pardavinėjimu 
svaiginančių gėrimų.

Alex Guntis, 4618 So. Marsh- 
field Avė. kaltinamas parda
vinėjimu svaiginančių gėrimų; 
kartu paimtos W. Jonutis, 4520 
So- Marshfield Avė.

Julius Bunis, 1401 W. 47th 
St. akaltinamas pardavinėji-

cagos Universiteto kalbos ir li
teratūros profesorius, Frank U- 
O’Hara. .lis bus draugijoj Dro. 
Montvido ir prlės Euf razinos 
Mikužiutčs, profesoriaus O’Ha- 
ra mokinės dramos rašymo kur
še.

B. Vaitekūnas

>r inu svaiginančių gėrimų.

Burnside Surasta Saltiso garaže prie 
namų, kuriuose jisai gyvena, 
5654 So. Albany Avenue, 125 
“slot” mašinos ir 12 keisų gė
rimų. šaltis tapo vėl areštuo
tas. šaltis užginčija, kad ma
šinos priklaususios jam. Palei
stas jisai ir jo šoferis kiekvie
nas po .$1,000 kauicja.

Manydami, kad krikščioniš
kas būdas yra reikalingiausias 
Chicagai ir kad jo sustiprini
mas išriš kriminalių nusikalti
mų problemą Chicagoj, 1,000 
protestonų kunigų turės masi
nį susirinkimą tikslu apkalbė
ti priemones savo darbuotės. 

----- o-----

Forum Council
Ateinantį sekmadienį, vasario 

24 dieną, Adelphi teatre 3:15 
vai. po pietų bus perskiatyta 
lekciaj temoje “Sex Samty”. Po 
lekcijos klausimai. Adelphi te
atras randasi prie Madison ir 
Clark gatvių.

Vasario 20 d. mirė Ipolitas 
Levulis, Boselando Lietuvių 
Klimbo ir Draugijų Savitarpinė 
Pašelpos Susivienijimo narys, 
sulaukęs 48 metų amžiaus. Kū
nas pašarvotas namuose 9326 
University Av. Laidotuvės bus 
šiandien, vasario 23 dieną, 2 v. 
po pietų iš namų į Lietuvių Tau
tiškas kapines. Levulis mirė 
staigiai nuo širdies ligos. Pali
ko šeimyną ir gimines.

Korespondentas.
——o-----

Musų scenos veteranas, kn
is rytoj vaidins vieną iš cent- 

railinių rolių art. St. Pilkos vai
dinime “Sudrumsta ramybė” 
Goodman teatre-

F. Pekturna, 1525 W. 471 h 
, -- kaltinamas pardavinėji-ra nusitarę suvaryti ožio ragan st.

Beikia pasakyti, svaiginančių gėrimų.saliunų biznį.
kad šiuo laiku vajus prieš sa
liomis yra tikrai smarkus. Že
miau paduosiu surašą tik kai 
kurių užeigų, 
policija vien

mis dienomis,

kurias atlankė 
To\vn of Lake 
vien paskutinė* 

butent nuo vasa

— ŽIEMA ATSIIMA SAVO DAL| 
SKAISMAIS —

Ar jų» galite ištesėti kęsti nuo 

REUMATIZMO
Kuomet tik keli centai į dieną suteiks 
tikrą pagelbą, kurios jus ieškote, su 
stebėtinomis

W. J. RHEUMATIC 
TABLETS

jums 
pa-

Pagelbai nuo tokių reumatizmo formų, kaip 
Beiatica. Neuritis. Lumbago, Sub-Aeute 
Rheumatism. įdegamasis, Muskulinis ir 
Goitty Reumatizmas.

Vyrų ir moterų vartotos per daugelį me
tų su pastebėtinomis pasekmėmis palei šiur
pųjį Naujosios Anglijos pajūrį. W. J. Tab
lets yra stebuklingai veiksmingos, nors jos 
neturi savyje kenksmingų chemikalų, ar 
vaistų. Nepaprastas pasisekimas liko pa
siektas su W. J. Tablets nugalėjime reu
matizmo Jungt. Valstijose ir Kanadoje. Jos 
suteikia tikrą pagelbą. kur kiti vaistai pa
sirodė nesėkmingi.

Vienas iš šimtų laiškų patenkintų var
totojų :

ry. J. TABLET CO..
Rooins 005*800 Singer Bldg., 
Chicago. III.
GERBIAMIEJI:—

Per šešis melus a# kentėjau neįtikėtinus 
baisius skausmus sąnariuose ir raumenyse 
nuo reumatizmo ir Neuritis. Aš buvau nu- 
siminęs ir rengiausi pasiduoti visiškai des
peracijai. nes aš buvau veik viską išban
dęs ir visai mažai pagelbės susilaukęs. Ne
senai rekomendavo man W. J. Tablets ma
no draugas, kuris turėjo reumatizmą tiek 
pat blogą, gal dar blogesnį ir nž mano. 
Beveik tuojau* aš pajaučiau pagalbą ir 
Už trijų dienų aš praktiškai nebejaučiau 
skausmų, kurie mane kankino per šešis 
metus. Po vartojimo tas tubletas per tris 
dešimt dienų, aš jaučiuos visai gerai ir 
atlieku savo darbą be jokių skausmų. Aš 
negaliu nė pradėti, kad užtektinai nitride* 
kuoti už šiuos pastebėtinus vaistus, ar už
tektinai gerai rekomenduoti juos žmonėms, 
kurie tiek pat kenčia nuo reumatizmo, 
kaip kad aš kentėjau.

Su pagarba.
EFFIE N. GILE.

17 Cottage Street,
Brockton, Mass.

Ohristensen, 4501 S. Ashland 
Avė. — kaltinamas pardav i nė
riniu svaiginančių gėrimų.

Francis Lubracki, 4405 So. 
Lincoln Avė. — kaltinamas par
davinėjimu svaiginančių gėri
mų.

Mary Barški, 4718 S. Hermi- 
t?ge Avė. — kaltinamas parda
vinėjimu svaiginančių gėrimų.

Stanley Latar, 4336 S. Marsh- 
field Avė. — kaltinamas parda
vinėjimu svaigalų.

George Krausus, 1809 West 
*6th St. — kaltinamas pardavi
nėjamu svaigalų.

M. Oklapek, 48 ir Seeley Av.
— kaltinamas pardavinėjimu 
■svaigalų.

Krank Broda, 4859 S. Marsh- 
field Avė. — kaltinamas parda
vinėjimu svaigalų.

Alex Mohiski, 4525 S. Der
ini toge Avė. — kaltinamas par
davinėjimu svaigalų.

Tony Gustinis, 4512 S. Wood 
St. — kaltinamas pardavinėji
mu svaigalų-

Adam T. Fenzin, 5252 South 
Ashland Avė., dėl svaigalų.

Leopold Sacks, 5159 S. Ash
land Avė. — kaltinamas parda
vinėjimu svaigalų.

čia pažymėta tik dalis tų sa-
. liūnų, kuriuos atlankė policija.

DEŠIMTIES DIENŲ PABAN- gų savininkų.
DYMAS PERTIKRINS

Be to, paduoti vardai tik užei- 
Policija, atlan-

krusi saliuną, vežėsi kartu ir

Biblijos Studentai
Kalbės per Radio

Ned., Vas. 24, 1929
Iš Stoties W-0-B-D

202 meters, 1480 kilocykles
Pradžia lygiai nuo 2 vai. iki 4 
po pietų (Standard Time). Bus 
malonu pasiklausyti linksmos 
muzikos, giesmių ir kalbų. Kal
bės F. ZAVIST, temoje:

Teisino Diena
Ir bus pasikalbėjimas, Nau- 

jadienio su šviesanėšių.

Kalbės
KUN. M. X. MOCKUS 

temoj: “Jėzus Pustynėj, 
Petras ir šėtonas.”

Kun. M.'X.
šioj temoj prakalbas rengia Liet. 

Laisvamanių kuopa ateinanti sekma
dieni, Vasario (Feb.) 24 d., nuo 
2:30 vai. po pietų, Mildos svetainėj, 
3142 S. Halsted St. čia paaiškės, 
kas atsitiko Jėzui pustynėje ir ko
kis buvo pirmasis popiežius. Ateikit 
ir atsiveskit kitus. Kviečia visus

KOMITETAS.
-------O-------

Dr. Ona Dolly Oaks
LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ

• SPECIALISTĖ

3159 Southport Avė.
t
Tel. Buckingham 4899
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Reporteris

Vardan 
Gatvė 
Iii lestas 
Valstija

Svarbus svečias

WALD0 JOYCE
(Vienatinis pardavėjas Jungt. Valstijose) 

•20 K. State St., Rooins 005-606 
Singer Itldg., Chicago. II). 
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Pilkos vaidinimą sekmadienį 
atlankys svarbesnis svečias, ne
gu lietuviai yra kada nors tu
rėję parengimuose, būtent Chi-

Pirmu sykiu Amerikoje!

Sekmadienio Vakare

Vasario 24,1929
Goodman Teatre

(East Monroe St., prie Art Institute 
of Chicago)

artistas

STASYS PILKA
turi garbės parodyti

Petro Vaičiūno
lietuviškos dabarties ke
turių veiksmų veikalą .

“SUDRUMSTOJI RAMYBĖ”
Dalyvauja (scenon pasirodymo eilėje): pp. M. 
Balsienė, B. Vaitekūnas, Stasys Pilka, P. 
Milerienė, A. Zavistaitė, Dr. K. Kliauga, J. J. 
Zolp, J. Kemėšis, K. širvis, J. Puišis ir Br.

Liutkevičius.

Pradžia 8 valandą vakare.

įžanga: 75c., $1.00„ $1.50 ir $2.00
— Bilietai nuo 6:30 v. v. — teatro kasoje —

Automobiliams prie teatro už dyką 
parking ir apsauga.

Vienintelis art. St Pilkos vaidinimas

Suteikiame Paskolas Ant Namu
e

Geriausiomis Sąlygomis
Padėkite savo pinigus ant musų Aukštų Pirmų Morgičių, 

kurie uždirbs jums 6%. „

Sutvarkome kelionę Lietuvon ant visų linijų laivų ir parū
piname reikalingus dokumentus dėl išvažiavimo ir sugryžimo.

Kapitalas, Perviršis ir Nepadalintas 
Turtas $425,000.00

BANKO TURTAS VIRŠ 
$3,500,000.00

Kreipkitės su visais reikalais laišku arba ypatiškai

Metropolitan Į 
State Bank

2201 W. U St., Kampas Leavitt St. Į
Dieną Ir Naktį 

Automobilistams Patarnąyimas
Taisom įvairius autus; Vulcanizuojam Tajerus, čardz.inam ir taisėm 

batteries.
Darbą Garantuojame.

Midland Garage
4138 Archer Avė., (užpakalyj)
Įvažiavimas nuo Richmond St.

Tel. Lafayette 8157 arba Virginia 0915

Banko valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki 4:00 p. p. 
Utarninkais ir Subatomis nuo 9 ryte iki 8:30 vakare

Balsuokite, kad vėl išrinkus alderma- 
ną Bryan Hartnett, sulyg jo rekordu 
visokiuos pagerinimuos - antradienį, 

vasario 26-tą, 1929 
______ Jis išgavo tokiu pagerinimų:

■
 Nauja Thomas Kelly Jr. aukštesnioji

; mokykla.
Naujas dvilypis ugnegesių namas 

prie Sacramento ir Archer avės.

Padarytos California ir 43-čia gatvės 
kaip Thru gatvės (bulvarai).

Užbaigė reikalus atidarymui Califor-

' . nia avė. prie 49-tos gatves. Aktualis 
. darbas prasidės liepos 1, 1929.

Pagerintas stovis gatvių ir alėjų.■■■ 7,000 naujų elektrikinių lempų įtai
syta.

Įrengė du ofisu, vieną adresu 3588 Archer Avė., o ki
tą — 4812 S. Crawford Avė., kuriuose jisai turi regulia- 
res valandas vardos problemoms ir reikalams svarstyti.

šiomis dienomis jus gavote kopiją atviro laiško, ad
resuoto 12 vardos balsuotojams ir rašyto draugystės, va
dinamos Society for Prevention of Civic Injury, Hartnett 
atrėmė tuos melus ir jo’atsakymas buvo padėtas prie jūsų 
durų.

Dabar Hartnelto klausimas p. B. J. Zlntakui:
Tamsta sakai, kad stoji už mažesnes taksas. Kodėl 

tamsta nepasakai 12 vardos žmonėms, kad buvai apmoka
mas Sanitary Distrikte ir gavai į Trumpesnį negu trijų 
mėnesių laiką sumą $8850.00, kaip real estate eksperto 
atlyginimą už liaują įkainavimą Calumet-Sag kanalo inven
toriaus? Atsakyk tai.

Prisidėkit prie aldermano Hartnetto autų parodos sek
madienį, vasario 24, 1929, kaip 1 vai. po pietų. Paradas 
susitaisys prie jo namų, 3516 So. Washtenaw avė., 1-mą 
vai. po pietų.

Hartnettą vėl išrinkti nori šios organizacijos:
12th Ward Regulai* Democratic Organization
12th National Republican Organization (Deenen Group) 
12th Ward Liberty Improvement Club
Sts. Peter & Paul Polish Democratic Club
Municipal Voters League
Civic Safety Commision
German American Citizens Leagne
12th Ward Lithuanian Republican Club of Brighton 
12th Ward Democratic Lithuanian Club
Organizuoti Darbininkai z

Viešas Pranešimas
Šiuomi pranešu savo visiems kostumeriams ir draugams, kad aš, D. Ku

raitis, palikau vienas biznyje nuo 1 d. sausio, 1929 metų. Per tą trumpą lai
ką jau padariau permainų garaže, kaip tai: pabudavojaų reguliarę “Repair 
Shop”, pabudavojau greasing outfit dėl gryzavimo karų ir gavau mechani
ką iš Studebaker kompanijos, dirbusį kompanijoj per 15 metų. Tiesiog ati
darau autorizuotą Service Station dėl Studebaker autų. Nuo šio laiko pas 
mane Studebaker savininkai gaus tinkamesnį patarnavimą ne kaip Stude
baker Ko., nes musų kainos prieinamos ir bus greitesnis patarnavimas. 
Taipgi sutvarkiau"geriau ir išlaukinę sistemą: turiu porą nuolatinių sales- 
manų ir pats galiu ištrukti iš ofiso ant bile pašaukimo, nes ofise turiu pa- 
gelbininkę. Tiesiog turiu organizaciją, kuria pilnai galiu suteikti patarnavi
mą kaip “service”, taip ir mainyme arba pirkime naujų autų. Užkviečiame 
atsilankyti pas mus ir pamatyti naujų modelių.

Milda Auto Saks
Telefonas Victory 1696

D. Kuraitis, savininkas
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Pirmyn Mišrus Choras rengia 
draugišką vakarėlį subatoj, vasario 
23 d., Liuosybės svet., 1822 Waban- 
sia avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiam publiką atsilankyti ir pa
remti musų chorą. Komitetas,

Joniškiečių L. K. Kliubo mėne
sinis susirinkimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, vasario 24 d., J. Grigai
čio svet., 1456 So. Western Avė., 1 
vai. po pietų. Visi Joniškiečių Kliu- 

- e e bo nariai malonėkite atsilankyti į
K šį susirinkimą ir neužmirškite už-

VvB kJUoll lliIkllll«O simokėti metinius mokesčius, taip
-------- — pat ir posmertines.

A. Ančiutė, sekr.

Naujienų Bendro

Kun. M.iX. Mockus pradžioj kovo 
apleis Chicagą, tai jo nedėl in ė pra
kalba bus paskutinė ateinantį sek
madienį, 24. vasario (Feb.), 2:30 po 
pietų, Mildos svet., 3142 S. Haisted 
St. Kalbės temoj: “Jėzus Pustynėj, 
Petras ir šėtonas”, čia paaiškės, 
kas atsitiko Jėzui pustynėje ir kokis 
buvo pirmasis popiežius. Rengia 
Liet. Laisv. kuopa. Kviečia visus 
Komitetas

Lietuves Akušeres Lietuviai Gydytojai vairus Gydytojai

Ateinant} šeštadienį, vasario
23 d., įvyks Naujienų Bendro
vės šėrininkų visuotinas susi- gia jubiliejų ir koncertą su persta-

KONTRAKTORIUS
P. KASPAR

S- Western Av. Hemlock 6414
Taisyk

sučėdysi 
brangiau. 
Gali per 
mokėti.

5022

Draugija Teisybės Mylėtojų ren-

tymu 32 metų gyvavimo balandžio
7 d., Chicagos IJetuvių Auditorijoj.rinkimas Northvvestern Masonic

Temple, 1547 N. Leavitt St. Vi- Dalyvaus geriausi Cbicagos lietuvių 
• r> -dainininkai ir bus kitokių iiamargi- si Bendroves nariai yra kviečia- nimu __Rengėjai. 

mi ateiti be pasivėlinimo, kad 
susirinkimas galėtų prasidėti 
lygiai 7:30 vai. vakaro.

dabar savo namą. Daug 
pinigų, nes pavasari bus 

įmokėti mažai tereikia.
24 mėnesius po biskį il-

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Haisted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO. ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Tau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Haisted St.

dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

Rez. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. BouĮevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Haisted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Akių Gydytojai

P-lės Sadauskaitės 
mokinių koncertas

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

Tel. Victory 6279

DR. G.
LIETUVIS

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. 
Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutarti

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
M. MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit

FEDERAL AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

2040-42 \Vashington Blvd.

(Sekmadienį, vasario 24 d., | 
Gage parko svetainėje, bus p- 
lės Elenos Sadauskaitės moki
nių koncertas. Prasidės jis 2:30) 
vai. po pietų. Kviečiami visi! 
atsilankyti. |žanga dykai. P-lė 
Sadauskaitė duoda piano pamo- i 
kas muzikos mokykloje; pamo
kas ji duoda taipjau savo na-1 
muose, 3133 So. Emerald Avė.;

Chicagietis.

PRANEŠIMAI
TIKIETAI Į ART. ST. PILKOS;

VAIDINI M A
I pirmą sykį Chicagoje statomą vei- Į 
kalo “Sudrumstoji ramybė”, vasario i 
24 d., Goodman teatre vaidinimą, bi-1 
lietus iš anksto galima gauti: 

“NAUIENŲ” ofise.
UNIVERSAL STATE BANKE,) 

(pas p. Stungi).
KNYGYNE “LIETUVA”
F. L. SAVICKO OFISE (726 W. Į 

18th St.), o tai pat pas atskirus šio) 
vaidinimo rėmėjus, bei npo 9-10 vai. 
iš ryto šaukiant telefonu Plaza 1100. 
room 334. Tikietai nuo 75c. iki 
$2.00.

Pranešimas
A. a. Stanislovo Kuškio

kūnas liko išvežtas i Bal-
timore, Md.. PėtnyČios va
kare, 8 valandų, Vasario

22 dienų.

PEREVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 12 metų amžiaus, gi
męs Viensėdžio Aukštikalnį, 
Dibeikių parapijoj. Utenos ap
skričio. Paliko dideliame nu- 
Jiudime brolį Joną Perevičių. 
Amerikoje ir Lietuvoje 2 bro
liu Kazimierą ir Mykolą. Kū
nas pašarvotas, randasi pas 
graborių Eudeiki, 4605 South 
Hermitage Avc.

Laidotuvės Įvyks Panedėly- 
je, Vasario 25-dieną, 2-rą vai. 
po pietų iš vietos bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Perevi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdęs lieka,
Brolis Jonas Perevičius.

Norėdami plačiau patilti apie 
laidotuves, malonėkite kreiptis 
pas grabinių arba pas broli 
Joną Perevičių, Tel. Yds 5263.

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, jau- 

vidurių ir

Tegul 
jums; 
NfiSE 
reitus 
nystės socialių ligų, 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jusu kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIME

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

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

Specia’.lBtuB gydyme ehronifikų ir naujų H- 
zų. Jei kiti negalėjo JuniiH iSgydyti, ateflaa- 
kykit pas mano. Mano pilnas ižegzaniinavl- 
mas atidengs Jūsų tikrų ligą ir jei aš apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino fAegzamlnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS

St.

poOfiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 iki 1 po pietų.
------- O-------

DOMICĖLĖ KOSIENfi

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 21 dieną, 4 valandą 
po pietų 1929 m., sulaukus 40 
metu amžiaus, gimus Plungės 
miestelyje. Amerikoje išgyve
no 22 metus. Su vyru išgyve
no 15 metu. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Antaną Kosį, 
2 sūnūs: Antaną 13 metų, Ka
zimierą 11 metų, <ly pusbror 
liti* Antaną Bekieza; Indiana 
Harbor ir Petrą Bekiežą, Chi
cago Heights. Kūnas pašarvo
tas, randasi 3801 Beach St., 
Indiana Harbor, Ind.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
ny.i, Vasario 25 dieną, 1-mą 
vai. po pietų iš namų bus nu
lydėta į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Domicėlės Kosie- 
nės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Vyras, Sunai, Pusbroliai 
ir Giminės.

ZUZANA KIRŠIENĖ 
Po tėvais Kigaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 21 dieną, 7:30 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukus 33 me
tų amžiaus, gimus Šiaulių aps., 
Joniškiu parap. Amerikoj išgy
veno 6 metus. Paliko didelia
me nubudime vyrą Kazimierą, 
pusseserę Andrijunienę, švoge- 
rj Kazimierą Andrijuną ir gi
mines, o Lietuvoj motinėle 
Barborą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1410 So. 49th Ct., Ci
cero, III. Del platesnių žinių 
kreipkitės 1245 So. Cicero Avė. 
Tel. Cicero 2886.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
vasario 25 dieną, 8 vai. ryte 
iš Eudeikio koplyčios į Švento 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta i Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Zuzanos Kiršie
nės giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti • jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Pusseserę, švogeris 
ir Giminės..

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

NUSKINTOS KVIETKOS 
Pristatome j Visas Miesto Dalis

Vainikai
3316 S. Haisted St.

3201 Auburn Avė.

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

3265 So. Haisted St. 
——o—

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

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

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet
Telefonas Canal 0464

Pastaba: randasi
Office BouĮevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

25

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės Ltefi-. 

valgius
A. A. NORKUS. «av

! 750 West
!' 31st St.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone BouĮevard 7589

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto, 
•nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

------- O-------
Graboriai

—;—O------

. ŽMOGAUS

Phone BouĮevard 4139
v a ? j. 

Musų patarnavimai d|ĮĮ 
aidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad na- 
Mirime išlaidų užtai- 
“vmiii skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

i
 AKLO
s sudėjimas, jog 
i supranta apie jos 
ią^gybė akių suga- 
rastai pritaikintais 

akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos, -/ų-

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST
Phone BouĮevard 6487

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

Phone BouĮevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Haisted 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 BouĮevard 7820
Rez., 6641 South Albany Avenue 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir baisa m notoj aa

Automobilių patarna 
vimas teikiama vi 
šokiems reikalams
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Haisted St..

Chicago, III.
Tel. Victory 1116

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius i’ 

Balzamuotojaa
2314 W. 23rd Pi 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu 
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at 
sišaukti, o mano dar 
bu busite užganėdin 
ti.
Roosevelt 2515-2511

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai
Pigiai l 
nauju dieną ir 
n a k! t j visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

ir 
patar-

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

Simpatiškas — 
Ma ndague -* 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS
Avė. Tel. Blvd. 3201

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė. 
CHICAGO, ILL.

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

{vairus gydytojai

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL

Phone BouĮevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Haisted St.
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietų, 

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

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

Vai,: 1 iki 3 po piet" 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Praktikuoja 20 metai
OFISAS 

4729 South Ashland Avė., 2 : 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 
Phone Midway 2880

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

lubos

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Haisted Street 

Tel. BouĮevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Mibcelianeous
įvairus

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, 
spilky, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčiu cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti i musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva”
John Kuchinskas ir 3210 So. Haisted st
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd SL 

Arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

3241 South Haisted Street 
Tel. Victory 0562 

7-9 vai. vak. apart Penedėlio 
Pčtnyčios.

ir

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 731
Tel. Central 6390. Vai. 9—4

Rezidencija 6158 S. Talman A 
Tel, Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 iki vai. 
Phone BouĮevard 3697 

3315 So. Haisted Street

Tel. Victory 1266
business bervice

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

Tel. Victorv 9634

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu.

A. KAIRIS3230 So. Union Avė.
Phone Victory 2740

10% PIGIAU UŽ visa DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios njšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį 
darbų mieste.. Kcdzie 5111.
GENERAL1S KONTRAKTORIUS IR 

RFAL ESTETE
Statau namus nuo bungalovr iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

. hone Republic 7869

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, arba 
telefonuokit.

F. G. LJJCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Haisted St.

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575. Apro- 
kavimas dovanai.

REX CONSTRUCTION CO.
1.608 W. 351h St., Lafayette 7150J. P. WAITCHUS

ApVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
. Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullmau b'JbO

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Isted St., Chicago
Street

DR. MARIJA
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Avė. ir f ullerton

Telephone Berkshire 4820
Specialybė — i
Nedilioiubi r tik laimiki 12 vai. dienos1 Nedėliomis ir sventad. 10—12 dieną

st.
Ofisas: 3102 S. Ha

moterų ir vaikų ligos arti 31st>
6 iki 9 v. v. Valapdou: 1—3 po pietų, 7—8 yąk.
2 dinnos1 Nedėliomis ir švcntad. 10—12 diena

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arbą 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant pluni- 
binga ir apšildvmą. Tiktai biskį 
Įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1321
MR. PARIS.



' 8 NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, vasario 23, 1929
L. - - - --------------------------------- ---------- -------------- - - — ......    .................................— '  ■ - —.......................  ■ ------------ --- - ..-.I ,     —       ■  .... .į ,, ............. ............ . „ jįį^Į J. -.......................................... — ~ - .■     M.. M — -.' •

CLASSIFIED A D V E R T I S E M E N T S
■» ,

Business Service
Biznio Patarnavimas

Personal
Asmenų leškt

MES darome pirmos klesos kar- PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KAL- 
penterio, plumbt.io ir apšildymo BĄ. Patobulnk savo iškalbumą. Iš
darinis: 24 menesiai išmokėjimui, simokink gražiai rašyti ir kalbėti 
Visas darbas garantuotas. Mes einam angliškai teisingai; per 3 arba 4 
visur Chicagoj ir priemiesčiuose. 1 mėnesius galėsite vartoti kaip savo

2604 North Halsted Street kalbą. Tokiu budu galėsite pagerin- j
Tel. Buckingham 5037 1 ti savo būvį. Del vyrų ir moterų

privatiškos valandos, kada kas nori ... .
dienomis ar vakarais. I TIK pamislyk apie tai: $2.00

Ui mr pamurma, re-
miaju tikllai ant gerumo darbo. Mes |an(jos nl)o 9 jųj 9-tos. Užsirašy- setą ant sios dienos moderniško 

1 elektrikinio radio.
4184 Elston Avė.

Independ. 0329

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo $800 Grojikli 
Piana su suoliuku, volelių šėpuke už 
$105, $20 įmokėt, likusius po $10 
kas mėnuo, 6136 So. Halsted St.

Kadios

MUSŲ biznis yra -aptarnauti ra 
dios
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti dnhnr! 
aptarnavimo Co. Morrison Radio 
Co., Ravenswood 6355.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamsių 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

I PAIEšKAU Mr. Victor or Mrs. 
Anna Bochulis. Kas žinote, malonė
kite pranešti, busiu labai dėkingas.

Praneškit į Naujienų ofisą.

PAIEšKAU sau gyvenimui drau
gės, be skirtumo pažvalgų, kad ir 
su vienu vaiku, ne jaunesnės kaip 
28 metų, kuri mylėtų dorą šeimy
nišką gyvenimą. Aš esu kad ir ne 
jaunas, bet da vaikinas, gražiai iš
rodantis ir dorai užsilaikantis. No- 

1 rėčiau gauti gyvenimo draugę tokios 
pat nuomonės. Malonėsite atsišauk
ti per laišką arba ypatiškai šiuo 

1 antrašu: 1832 S. VVabash Avė., (Zhi- 
, cago, III., antras aukštas, G. Sinith.

SPARTON RADIO 9 tūbų $189.50 
su Console ir garsiu kalbėtuvu, tū
bai ir tt., 3 mėnesiai už dyką ap
tarnavimas. Taipgi agentai dėl 
Crossley ir Hovvard radios. Radio 
aptarnavimas $2. Vigons Radio Shop 
1025 Leland Avė.. Ardmore 3873.

Automobile^

Financial
Finansai-Paskolos For Rent

KAMPINIS storas pasirenduoja 
dėl aptiekus; buvo aptieka per 40 
metų. Niekad nebuvo tuščias pir
miau. 671 W. 14th St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė labai ge 
roj vietoj; parduosiu pigiai kam 
butų reikalinga. Parduosiu forničius 
sykiu, yra 4 šviesus ruimai. Yra vi
sa vigada. Malonėkit kreiptis: 900 
W. 37th St. Phone. Boulevard 1233.

EXTRA Bargcnas. Parsiduoda bu- 
černė ir grosernė. Savininkas eina 
į kitą biznį. 2638 W. 69 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Parduosiu arba mainysiu ant 
automobilio ar loto. Aš turiu tris 
biznius. Atsišaukit greitai. Pirmas 
pasiūlymas nebus atmestas. Chas. 
Radwell, 6110 S. State St.

REIKALINGAS partneris, vyras 
ar moteris į restauranto biznį, mies
te, abelnai suprantanti biznį, 
ras biznis, pigi renda, ilgas 
Kaina $1500 už puse.

Pullman 8433

lysas.

po 8 vąl. vakare kasdieną.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

210 AKERIŲ arti gelžkelio 
ir lengvo kelio, visi įtaisymai 
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.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui
PARDAVIMUI NAMAS

Parsiduoda 3732 W. 61 Place, mo
derniškas 6 kamb. bungalovv, aržuo- 
lo padlagos, trimingni, įbudavoti bu
fetai, furnisu apšildomas, vieno ka
ro garažas; visi įrengimai apmokėti, 
lotas 50x125 pėdos, vaisiniai me
džiai. Parapijinė mokykla, vieša ir 
aukštesnė mokykla, tik 1 blokas ša
lę, $6900, mažas įmokė ji mas, leng
vos sąlygos, atsakančiam žmogui, sa
vininkas ant vietos. Republic 9762

MAINYSIME

apartmentų mūrinį kampi-6
nį namą, garu, šildomą, ką tik 
užbaigtą, visi apartmentai yra 
išrenduoti. Tas namas randasi 
Brighton Parke. Mainysime i 
gerą seną namą.

Atsišaukite:

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Western Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

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

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forest. Phimbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 7^ 
pėdų konkryto bcismentas. Skal
byklos, furnasu šildoma, arti R. L 
R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
karo garažas, V/2 akerio (150 v302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. Western avė.

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

Furnished Rooms
PASIRENDAVOJA moderniškas 

kambarys dėl vieno arba 2 vyrų. 
11156 Indiana Avė. 2 lubos. Pull- 
man 8433.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 tant mažų mėnesinių išmokėjimų.

PETRZILEK BROTHERS
1647 West 47th Street

SPECIALIS BARGENAS 
’28 Studebaker Dict. sėd. geram 

stovy ...................................  $595
’28 Pontiac Landau sėd., mažai 

vartotas ...‘........................... $595
’27 Chandler sėd., big six, geram 

padėjime ............................ $595
’28 Essex sėd. kaip naujas ....... $595
'26 Buick sėd. 2 durų mast....... $450
’27 Hudson brougham, geram 

stovy ...................................  $495
’27 Dodge sėd, velourų išmuštas $325 
’26 Chandler special 6 .............. $295
’26 Jewett Coach su naujais ta- 

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

bargenas .............................
50 kitų karų pasirinkimui.

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

$95

PARENDAVOJU kambarį vienam S'/’yy 63r(l Sl Be|nil)|ic ftGO,
arba dviem vaikinam ar vedusiai po
rai su valgiu arba be valgio. Vė
liausios mados parankumais.

6834 So. Sacramento Avė.
! PASIRENDAVOJA kambarys Mar- 
ųuette Park apielinkėj, moderniška
me name, prie mažos šeimynos. Ge
ra transportaciįa. 5610 S. Sawyer 
Avė. Republic 3610.

dėl vieno arba dviejų vaikinų; su 
valgiu arba be valgio, 2-ros lubos. 
6925 S. California avė.

; PASIRENDUOJA 3 įrengti ruimai 
' dėl mažos šeimynos arba pavieniams 
vaikinams; nėra vaikų, rainus gy
venimas. 3612 So. Halsted St.

i

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

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

1726 W. Chicago Avė.
Kampas Hermitage Avė.

PARSIDUODA duonos kepykla 
kartu su namu. Gera, senai išdirbta 
vieta — lenkų ir 'lietuvių apgyven
ta apielinkė, 4504 So. Sacramentf 
Avė.

PARSIDUODA labai pigiai sal
dainių krautuvė, cigarų, tabako ir 
school supplies. 5 kambariai pagy
venimui, lietuvių kolonijoj. 2311 S. 
Leavitt St.

PARSIDUODA Chilli ir lunchrui- 
mis; pardavimo priežastis — išva
žiuoju į kitą miestą. 807 W. 19th 
St.

PARDAVIMUI kriaučiaus dirbtu
vė, naujo ir seno darbo, su visais 

senai išdirbtus biznis.EXTRA. Mainysiu Nash automo- ? - . -.
bilį, special modelis, ant loto arba Ų.CI??1,n1uAs’n . ••Turiu pinigų, galiu pridėti. Atsišaukit Box 1061, Naujienos.

------ o-------
WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS
Visai nauji 1928-29 modelio auto

mobiliai. Pirkite su dideliu sučėdi- 
jimu. Fabriko perviršis, lengvi iš
mokėjimai. Popui iariškos išdirbys- 
tės. Veikite tuojaus; aprubežiuota 
kiekybė. Doug. 2930—0497. Karai 
prie 501 E. 39 St. Atdara iki 10 vai.

PARDAVIMUI maliavų ir geležies 
krautuvė (Hardvvare), 4 kambariai 
dėl gyvenimo, lysas dnt 5 metų. 
Gera vieta. 7216 S. Ashland Avė. •

DIDŽIAUSIAIS bargcnas, kokio dar 
nebuvo, iš priežasties ligos. Kepyk
la verta $10,000, parduosiu už 
$3,000, randasi geriausioj lietuvių 
kolonijoj, Marųuette Park, 2611) W. 
60 St. Kas interesuoja tęs šiuo biz- 
uiti, nepraleiKklte prl-
verstas parduoti greitai.

o- 4155 Archer Avė.

BUICK vėliausio modelio Master 
Six sedanas, kurį aš vartojau tik 
penkis įnėpesius ir yra praktiškai 
kaip naujas, paaukosiu, nes man 
reikia pinigų. Aš vartojau karą tik 
nedėldieniais ir yra visai geras, ne
galimą atskirti nuo naujo. Turi ke- 

! turiu ratų stabdžius, penki nauji 
! balloon tairai ir daug extraJt Pa-I UdllUUll mileli II IKlllįĄ VAlltin. B

KAMlhVRYS rendai apšildomas, aukosiu lik už $400. Karas kainavo 
, su visais parankumais. 5521 South i man $1,950 tik penki mėnesiai at- 
I Albany Avė. I gal. Busiu namie nedėlioj visą die-

| ną. 3538 N. California Avė., 1 apt.

PARDAVIMUI arba mainymui 
saldainių, ięe cream, cigarų ir 
school supplies ir vieno aukšto kam
pinis namas, gera vieta, Brighton 
Parke. Jos. Bielinski, 4102 Archer 
Avė.

--------------------------------------------------------1—-------------------------------------

PARDAVlMul iKiččrnė ir groser
nė, pigiai. Sykiu randasi ir 4 rui
mai gyvenimui. 4099 Archer Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

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

PARDAVIMUI grosernė ir smul- 
| Aš ESU priverstas parduoti ma- kiti dalykėlių krautuvė, randasi 
no vėliausio modelio Studebaker I prieš šv. Kryžiauą lietuviu bažny- 

i sedaną, vartotas per mane labai ‘ 
, . mažai, absoliutiškai kaip naujas.Susilauk pasisekimo SU Karas neturi nė jokio įdrėskimo, ChovmlAf (įrengtas su daugeliu extra ir origi-

v/Ilt/VlvlCL imliai balloon taiorai kain nauii.

čios ir mokyklos. 4550 S. VVood ŠI.

1 Energiški ir sumanus vyrai gali 
sti progą padidinimui uždarbio ir 
žengimui pirmyn, pardavinėjant

Paskolos suteikiama; 
į vien° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

pa- 
ne- 

paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie "Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d.

i įrengtas su daugeliu extra ir origi- 
: nuliai balloon tajerai kaip nauji. 
! Reikalingi pinigai, turiu parduoti 
įtik už $275.00 Atsišaukit nedėlioį. 

2231 N. Kedzie Avė., pirmas apart.

Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock

Miscellaneous
Įvairus

PARDUODU grosernę ir saldai
nių krautuvę, 4 kambariai pagyve
nimui, priežastis pardavimo ;— liga 
moteriškės. 522 W. 31 St.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai- 
į kino arba merginos. Moderniškas 
I ruimas prie mažos šeimynos. 4014 
- Brighton PI., 2-ros lubos.

INTERNATHONAL
INVESTMENT J
CORPORATION i

Yards ir M.chigan Avė. Turi kai; 
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

VANOS

Patogios ir gerai įrengtos, 
So. (amai Street.

Atdara kasdien nuo 12 vai. 
iki 9 vai. vakare.

1035

ryto

to

Kapitalas $500,000.00 REIKALINGI muzikantai piano ir 
TTnrlrzirk A i thrumpet dėl orkestros. Kreipkitės 

uOv4 OO. lYeuZie zLVt?. vakarais nuo 6 iki 8, antros lubos, 
1816 S. Halsted St.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

Tel. Lafayette 6738-6716

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Masu išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

IŠRENDUOJU apšildomą kamba
rį vaikinui be valgio. 3362 Auburn 
avė., 2 lubos.

PARSIDUODA šiaučiaus — “Shoe 
repairing” mašinos už $200. Prie
žastis — senatvė. 917 W. 34 St.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų 
storas. Puiki kampo vieta. Parduo
siu pigiai. 1846 Canalport Avė.

PARDAVIMUI Hardvvare krautu
vė su murini(u namu, 4 kambariai 
užpakalyje. Išdirbtas biznis. Gera 
apylinkė, parduosiu nebrangiai.

Lafayette 7589

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

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

Tel. Armitage. 1199

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

žus seklyčios setas $67.00. Riešuto 
i valgomojo kambario setas $57. Rie
šuto miegruimio setas 3 kavalkų 
$79. Bargenai šimtuose kavalkų. At
sinešk šį apgarsinimą su savim, bus 

i vertas jums $5.00.
VICTOR FIREPROOF BLDG., 4809 Lake Street

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

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

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

PARDUODU grosemę ir saldai
nių biznį. Patirsit ant vietos. 3358 
Auburn Avė.

AUTOMOBILIŲ DIRBTUVĖ
Geriausia mechaniškų darbų i 

kimui, už pigias kainas.
MORGAN STREET 

AUTO REPAIR SHOP
3407 So. Morgan St., 
Tel. Boulevard 9421

PARDAVIMUI rakandai, 4 kam
bariai, gerame stovyje. Važiuoju į 
Lietuvą. 4140 So. Albany avė. 2-ros 
lubos.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barber- 
nė. Visi fixtures, galima tuojaus 
iškraustyti. 2956 Van Buren St.

atli-
PARDAVIMUI nauji rakandai-for- 

ničiai už gana prieinamą kainą. 
Esam sąlygų verčiami greitu laiku 
parduoti. 3116 S. Halsted St., 2-ros 
lubos.

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė 
su visais įrengimais. 3531 S. Halsted 
St.

Persona!
Asmenų Ieško

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. I§-
PAIEšKAU savo brolį Kazimierą vej2(ia jų artistiška. Klauskit pas 

I tironą. 1 rašau greit atsišaukti; yra ra(jjo pardavėjus, o jeigu jie netu-

PARDUOSIU savo išdirbtą biznį 
— kendžių ir mokykloms reikmenų 
krautuvę. Priežastis pardavimo —- 
turiu du bizniu. Parduosiu už teį; 
singą pasiūlymą, nes noriu būtinai 
laike trijų dienų šitą vietą parduo
ti — pirmutinis laimės. Nepraleis
kite progos. Mr. Pralle, 3812 South 
Lowe Avė. Tel. Boulevard 2186.

labai svarbus reikalas.
Jonas Puronas.

75 N. Broadway, Aurora, III.
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

PARDAVIMUI Meat Market, cash 
biznis, ant biznio gatvės, pigiai. 
4550 % So. Kedzie Avė. Lafayette 
6083.

PARDAVIMUI confectlonary, ci
garų, cigaretų, sodos fontanas, žur
nalai, visokios smulkmenos ir t. t. 
A I senas biznis, visada gerai ap
simokanti apielinkė. N. W. Sidėj. 
Nėra kompeticijos ąė jokios, pigi 
renda. Šios dienos krautuvė. Gyve
nimui kambariai; turiu parduoti dėl 
svarbios priežasties, $1600 nupirks 
viską, verta du syk tiek.

4334 N. WESTERN AVĖ.
Kampas Pensacola

PELNINGAS BIZNISSavininkų verčia svarpi priežas
tis parduoti pelningą biznį — “Ba- 
kery Shop” su įrengimais, su kam
piniu muro namu už teisingą pa
siūlymą. Priimsime į mainus namą 
arba lotą; prekė $18,000. Kreipkitės 
prie savininko 5359 S. Hermitage 
Avė. Prospect 3140.

NORIU pirkti gerą grosernę, da
rantį apie $1000 biznio į sąvaitę, 
south arba south-west. Lafayette 
0408.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN 

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

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND 1 

4119 Broadway, 
Bittersweet 6180

ir arti 
įtaisy- 
ir tt

CO.

------ 0------
CUMBERLAND COUNTY

313 % akrų apdirbamos ant dide- 
lelio kelio su 6 kambarių namu, 2 
oarnės, viena ant akmeninio funda
mento, 2 daržinės, 14x48, vištinih- 
aas, komams daržinė ir garažas. 
Dabartinis savininkas nėra farme- 
ris, jis nori mainyti ant kitokios 
savasties, arba finansuos kurie 

geroms sąlvrroms.
, KAINA $55 UŽ AKERI. 

Su $4,000 gali nupirkti.
A. J. PARKS, 

2915 Irving Park

TIKRI BARGENAI SU 
DIDELIU PELNU

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

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

tų
pirk

PARENDUOJU arba mainau far- 
mą į nedidelį namą. Farma 40 ake
rių, 70 mylių nuo Chicagos. Galiu 
ir parenduoti geram žmogui 'už pri
einamą rendą. 3637 W. 55 PI. arba 
3417 S. Auburn avė. Tel. Hemlock 
2487.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį, namelį 2 

ar 3 flatų, ant farmos, loto, biznio, 
ar kitokios nuosavybės., 2031 W. 
SBtH* St.. T>afayette 0909.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BUNGALOVV, naujas, octagon 
frontas, art glass langais, moderniš
kai pabudavotas, ant .5402 S. Mozart, 
6 ruimų, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas. Mainysiu ant biz
niavo arba privąiiškft Joto.

šaukite Hemlock 6169

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

4155 Archer Avė.

PARDAVIMUI lotas arba mainy
siu ant automobilio. Lotas randasi 
ant 71 ir Roman Avė. 6955 S. Rock- 
well St. Hemlock 9499.

SAVININKAS. Bizniavas namas,

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.

PRIIMTAS Į MAINUS
Tai turiu parduoti tuojaus 5 kam

barių mūrinį bungalow, 3745 W. 
61 Place.* 3 metų senumo, fumasu 
apšildomas, stikliniai ir dratiniai 
porčiai, 2 karų garažas su šviesa ir 
vandeniu. Mainysiu ar parduosiu už 
pinigus. Jos. W. Hough and Son, 
4213 S. Halsted St.

EXTRA MAINAIPUIKUS lotas dėl budavoji- 
mo bungalow arba 2 flatų, arti 
67 gatves ir Marquette Park. 
Su vsais improevmentais. Pil
nai užmokėti. T 
leidžia Chicagą. Yra priverstas' m«i vėliausios mados, parduosiupi- 

. ,. v at, j giai, arba mainysiu ant didelio
parduoti uz $l,bou. , apartment namo, bungalow, biznia-

vų lotų, furniture Storo, hardvvare 
Storo, arba kas ką turit.

IŠSIMAINO kampinis 
fumino šiluma, parduosiu

o • • v 1 IŠSIMAINO puikus bizniavas kam-bavimnkas ap-; pinjs muro namas, namo paranku-

4 FLATŲ naujas kampinis 
muro namas, “2. po 4 kamb. ir 2 
po 5 kamb., garu apišldomas.

bungalow, 
____________ ___________ _ _ _______________ $8.500 

arba mainysiu ant seno namo senoj 
apielinkėj, arba ant lotų, nepaisanttt-v • • v • • • ji apieiinittJ h arud dHv lUvUy iicpaiomivVėliausi įrengimai ir 4 karų vfeto^ a;ba primsiu bučeme kai- 

murinis garažas. Rendos į me-1 po pirmą įmokėjimą.
tus $3,624. Randasi arti Mar- ! IŠSIMAINO 2 namai, vienas 

Pnr-lr Kaina <R27 I niavas namas, antras privatequette ParK. Kaina su maR, namų kaina už abudu $1150()(
$5,000 įmokėjimu galima pirkti, mainysiu ant farmos ne toliaus nuo 

Chicagos kaip 50 ar 70 myliu.
’ t t ’ 1 1 * X

I IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na
mas, 4 ir 5 kambariai su garažų, 
namo kaina nužeminta, priimsiu lo
tus, bučernę, restaurantą, automo
bilių kaipo pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO
1 mas Brighton 
bizniavo namo 
apielinkės.

IŠSIMAINO
muro namas su 4 karų garažu, Chi
cago Lawn, namo kaina labai nu
žeminta, mainysiu ant 
niavo namo su bizniu, 
tų ar bungalow.

IŠSIMAINO puikus
Illinois, 50x155, mainysiu ant auto
mobilio.

PROGA 
kią farmą, 
valstijoj, 
arba lotus

Su 
kitės pas

S. P. KAZWELL & CO.,
S. P. Kazlavvski

2839 W. 63rd St. 
Republic 8899

yra

---------- O---------u

PARDAVIMUI
Naujas mūrinis namas, 

krautuvė ir 6 kambarių apart-
męntas. Namas ką tik užbaig
tas. Krautuvės frontas ištaisy
tas puikiausiai, krautuvė tinka

Storas ir 3 pagyvenimai, mainysiu dėl čeverykų krautuvės arba ru- 
ant mažesnio namo arba ant išmo- bl, krautuvčs. Parduosime labai 
ketos farmos. Atsišaukit tik savinin- “ . . .V1
kai, ne agentai. 5644 S. Keeller Avė. į pigiai ir lengvomis išlygomis.
ketos farmos. Atsišaukit tik savinin-

Hemlock 8683.

ŠTOKAS, naujas mūrinis ir 5 rui
mai užpakalyje, su beismentu, ant 
4540 So. Western avė. Geras dėl 
grosernės, bučernės, barbernės ar
ba kitoko., Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant loto.

Geras bargenas — patikrinkite 
patys, šaukit savininką:

’ Hemlock 6169 po 6-tos vakare

35 S. LOWE Avė, 9 kamb namas 
ir tinka bizniui, 2 karų garažas. 
Kaina $4,500, cash $1000, likusius 
po $25 į mėnesį.

Atsišaukit pas:
C. K. VALAITI

919 W. 35 St. Tel. Yards 1571

TIKRAS BARGENAS

5 kambarių bungalovv, karštu 
vandeniu apšildoma, 2 karų gara
žas, randasi Marųuette Parko apie
linkėj; greit turi būt parduotas. Kai
na $7500.00.

MEDINIS namas, 2 flatų 5 ir 4 
kamb., furnasu apšildoma, arti 69th 
ir Campbell Avė. Kaina $7300'.

2 FLATŲ mūrinis narnąs, 2 po 5 
kambarius, karštu vandeniu apšil
domas, arti mokyklos, bažnyčios ir 
gatvekarių linijos, randasi M,ar- 
9uefte Manor. Parduosiu ar mainy
siu ant bungalovv ar dviejų flatų 
medinio bilc vietoj.

Jeigu jus norite mainyti ar par
duoti, mes turime visokios rūšies 
mainų, didelių ar mažų namų. Vi
sada mes jums priskirsim pagal jū
sų norą. Su viršminėtais reikalais 
kreipkitės ar

W.
2119 W. 69th St.
Tol. Hemlock 8099

telefonuokit
H. KELPS,

PARDUOSIU gerą lotą, blokas 
nuo Archer, tik už .$500. Arba mai
nysiu ant automobilio. 2548 W. 45 
St. Lnfayetfe 0408.

biz-
na-

2jų flatų muro na- 
Parke, mainysiu ant 
su bizniu, nepaisant

4rių flatų naujas

nedidelio biz- 
arba 2jų fla-

lotas Aurora.

Randasi smarkiame biznio 
trikte, 4147 Archer Avė.

4155 Archer Avė.

dis-
virš

farmeriams, įsigyti pui-
40 akerių Wisconsino 

priimsiu nedidelį namą 
kaipo pirmą įmokėjimą.
minėtais reikalais kreip-

PARDAVIMUI kampiniai storai 
ir ofisai, 2028-30 So. Halsted St., 
kampas Canalport avė. Bargenas 

' So. Chicago 0659.

PARDAVIMUI 2 flatų, 6 kamba
rių kiekvienas akmenų priekis, fur- 
nasu apšildomas, lotas 50x125 pė
dos, 825 Beloit Avė., Forest Park.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 3301 S. Fisk St. $1,000 
įmokėti, kitus išmokėjimais, sy
kiu su renda.

Kreipkitės:
4155 Archer Avė.

Trys Bargenai 
kambarių medinė rezidencija 
cementinio fundamento, gerame

* 7 
ant 
stovyje ir puikiai užlaikoma. Taip
gi garažas. Randasi ant Maplewood 
avė., prie 52 St. $4500. Verta daug 
daugiau.

UŽ $4000 3 kambarių medinis na
mukas, karštu vandeniu šildomas, 
maudynės ir kiti patogumai; lotas 
platus, dalug didelių medžių. Ran
dasi Maplevvood ir 71 St.

UŽ <$3400 3 kambarių namas ir 
du Jotai po 30 y 125 pėdas. Garažas, 
barnė dėl karvės ir vištininkas; že
mė apsodinta vynuogėmis, sodnu ir 
kvietkomis. Randasi prie pat Archer 
Avė., dar miesto rubežiuose.

Visas augščiau paminėtas nuosa
vybes galima pirkti už cash arba 
su mažu įmokėjimu.

Dabar laikas yra sukrusti ir pra
dėti rūpintis apie nuosavybę — 
mė ir namai neužilgo pakils ir 
kių bargenų bus rečiau.

Ed. W. Baks Co.
Bakševičius

4392 Archer Avė
Tel. Vlrginia 9055

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

$500 Jmokčk, gausi namą 4147 S. 
Princeton avė., dviejų flatų medi
nis, 6—6 kambarių, elektra ir mau
dynės — $3500. Normai 1900.

Atyda Biznieriams
Pardavimui bizniavas namas ant 

71st ir Western avė. Storas, ruimai 
užpakalyje ir 6 kambariai ant vir
šaus, tile bathroom, viskas vėliau
sios mados ištaisyta, garažas dviem 
mašinom. Kam reikalinga, tegul pa
siskubina, nes tokia proga ilgai nc- 
sitęs.

2 FLATŲ muro namas, 6—5 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
mūrinis garažas 2 mašinom. Kaina 
$8,500.

5 RUIMU mūrinis bungalow, fur- 
nasu šildomas, kaina $7,200, $1,000 
įmokėti.

5 RUIMŲ naujas mūrinis bunga
lovv. Kaina $6,950, $500 įmokėti.

Taip pat turiu visokių mainų ir 
bargenų. Butravoju namus ant už
sakymo. Kam reikalingas kontrak- 
torius, kreipkitės pas mano, dykai 
duosiu aprokavimą.

John G. Mežlaiškis
2453 W._ 71st Street

Republic 4537

že-
to-

PARDAVIMUI 2 flatų medi
nis namas ir garažas užpakaly
je, gerame stovyje, įmokėti 
$750 cash, kitus lengvais mėne
siniais išmokėjimais. Kaina 
$4450. Kreipkitės:

4155 Archer Avė.




