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Jokio Vilniaus klau* 
simo nebėra, sako 
Lenkų ministeris

Zaleskis tvirtina, kad Tautų 
Sąjunga Vilniaus bylų galu
tinai likvidavus

Lietuva išardė gele
žinkelį į Vilnių

F ■■ ■ ■

Bėgiai esu reikalingi naujam 
geležinkeliui į Klaipėdą; Lat
viai pyksta

VARšAVA, sausio 13. —“No
ra nė kokio karo pavojaus su 
Lietuva dėl Vilniaus klausimo, 
dėl to kad jokio Vilniaus klau
simo nėra.” Taip pareiškė Za
leskis, Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris, ramindamas gandus 
apie galimumų karo tarp Len
kijos ir Lietuvos, kilusius dėl 
lenkų spaudos paskelbtų Lietu
vos ministerio pirmininko Vol
demaro padarytų praeitų sek
madienį pareiškimų.

Kalbėdamas Tarptautinių

BYLA, Latvija, sausio 13.— 
Lenkų vyriausybė pasiuntė Lie
tuvai notų, proponuodama šio 
sausio mėnesio pabaigoje kon
ferencijų Rygos mieste, visų 
pirma dėl atsteigimo pašto, te
legrafo ir geležinkelių tarny- 

•bos tarp abiejų valstybių.
Lietuvos nusistatymų ilius

truoja jos pastarasis elgęsis— 
išardymas dalies vyriausios ge
ležinkelio linijos tarp Kauno ir 
Vilniaus, tuo pretekstu, kad bė
giai (relės) esą reikalingi tie
siamai naujai geležinkelio lini
jai į Klaipėdą. Tai reiškia, kad f Atlantic and Pacific Photo]

Tužba dėl katalikų!Darbo ir kapitalo 
prakišimo Meksikoj laikos konferencija

Reikalų Sąjungos mitinge, Za
leskis traktavo Lietuvą iš auk
što, beveik su panieka, tartum 
Lietuva butų menkiausias Len- 
kijai niekniekis.

Zaleskis pabrėžė, kad Lenki
jos valdžia laikantis nušistaty- 
mo, jogei pastaruoju Tautų Są
jungos sprendimu Vilniaus da
lykas buvęs visiškai ir galuti
nai likviduotas ir busimose per- 
traktaeijose su Lietuva tasa 
klausimas nebegalėsiąs būt ke
liamas, dėl to kad jo nebesą.

Modamas, matyt, į Voldema
ro pareiškimus spaudai, Zales
kis pasakė, kad jam esą labai 
malonu nereikėjus nuolatos 
pusti trimitas apie laimėjimą 
Genevoje ir tuo trimitavimu 
stengtis užtrenkti savo krašte 
opoziciją. Del to jis ir apsiribo
jęs vien pranešimais, kuriuos 
parsivežęs iš Genevos.

Voldemaras, pasak Zaleskio, 
turįs nuolatos kreipti savo 
krašto žmonių dėmesį į sveti
mų žemę, idant jie neatsigrįž- 
tų ir nenuverstų jį patį nuo 
stipriai klibančio pedestalo, ant 
kurio jisai užsirangęs kaip 
diktatorius.

Zaleskis pareiškė pasigailėji
mo Voldemarui — nors ta jo 
užuojauta buvo tik krokodilic 
ašaros, ir jo švelnus žodžiai bu 
vo pilni cinizmo, kai jis su 
Įsitikinimu pasakė, kad Lietu
va galų gale pakeisianti savo 
paiką nuomonę apie, karą su 
Lenkija. Lietuviai taip ilgai 
bnvę penimi propaganda prieš 
lenkus, kad tik laikas galėsiąs 
jos gilius pėdsakus išdildyti, 
šiaip ar taip, dabar, girdi, jau 
visai laikas, kad Voldemarai 
paliautų savo alegorinę kovą de1 
Vilniaus, ir bent žiurėtųsi, kaip 
dar čia pačiam savo diktatūrą 
išlaikyti.

Zaleskis pagaliau pasakė, kad 
paskalai, buk santykiai tarp 
Varšavos ir Kauno vėl pasida
rę iki trūkimo įtempti, tai esą 
tik darbas karštagalvių, kurie 
norėtų, kad įvyktų konfliktas. 
Bet tuomet toksai konfliktas 
butų ne vien tarp Lenkijos ir 
Lietuvos: į jį įsiveltų l>eveik« 
visa Europa.

I^epojos uostas nukertamas 
nuo Latvijos pašalių.

Latvių laikraščiai žiuri į tą 
žingsnį kaip į paskelbimą eko
nominio karo.

Lietuvos valdžia nenori kon
ferencijos Rygoje dėl to, kad 
ten yra Lukasievičas, Lenkijos 
ministeris Latvijai, kurio ji ne
kenčia. Lukasievičas mat davi
nėjo Lietuvos politiniams pa
bėgėliams pasus* į Vilnių.

Prezidentas Coolidge 
išvyko į Havaną

Dalyvaus Pan-Amerikos kon
greso atidaryme ateinantį 
pirmadieni

M’ASHINGTONAS, sausio 13.
— Prezidentas Coolidge ir jo 
palydovų partija šiandie po 
pietų išvyko į Key West, kame 
jie sės karo laivan ir išplauks 
į Havaną, Kuboj, dalyvauti 
Pan-Ainerikos kongreso atida
ryme ateinantį pirmadienį.

Kartu su prezidentu keliauja 
valstybės sekretorius Kellogg, 
aivyno sekretorius Wilbur, 

Amerikos delegacijos pirminin
kas Charles Evans Hughes, 
imbasadorius Fletcher ir daug 
kitų žymių svečių.

18 žmonių prigėrė 
laivui paskendus

'LOKIO, Japonija, sausio 13. 
— Gautas iš Sapporo praneši
mas sako, kad jūrėse ties Kok- 
kaido (Jezo) salos pakraščiais 
mdros metu paskendo japonų 
garlaivis Tosei Maru. Aštuonio
likos garlaivio įgulos žmonių 
kūnų buvo Vilnių išplauti kran
tam

Mrs. Ruth Snyder ir jos meilužis Henry Judd Cray, kurie liko nužudyti elektros kėdėj New 
Yorke už bendrą nužudymą Ruth Snyder vyro.

Sharkey ir Heeney 
kumštynės “draw”

Išėjo lygiomis, nors teisėjai pri
pažįsta, kad Sharkey buvo 
geresnis bokseris

NEW YORKAS, sausio 13.— 
šiandie vakarą Jack Sharkey 
(Juo?o Žukausko) kumštynės 
su australiečių Tomu Heeney 
Madison Sųuare Gardene išė
jo lygiomis.

Po dvylikos1 susikirtimų 
(rounds), vienam antro nenu
galėjus, teisėjai pripažino 
“dra\v”.

'teisėjai savo nuosprendį bet
gi sako, kad Sharkey visą lai
tą buvęs geresnis boksininkas, 
pečiaus Heeney buvęs agresin- 
gesnis. Gal todėl ir pripažinta 
šias kumštynes išėjusias ly
giomis.

Ruth Snyder ir jos my
limasis mirė elekt

ros kėdėj

OSSINING, N. Y., sausio 13. 
— Moteriškė Ruth Snyder ir 
jos mylimasis Henry Judd 
Gray tapo praeitą naktį nužu
dyti elektros kedėje Sing Sing 
kalėjime.

Abudu buvo mirties bausmei 
pasmerkti už nužudymą Alber
to Snyder’o, vieno meno žur
nalo redaktoriaus, kurį jo žmo
na, Ruth’a, įsimylėjus “sales- 
maną” Gray, kartu su juo pra
eitų metų kovo mėnesį miegan
tį užmušė.

Emigravimas žmonių 
iš Lietuvos

KALNAS. — Nuo gruodžio 1 
d. iki 15 iš Lietuvos emigravo: 
į Argentiną 103 asmenys, Bel
giją 49, Afriką 57, Suvienytas 
Amerikos Valstybes 45, Ura- 
gvajų 33, Kanadą 29, Meksiką 
6 ir į Palestiną 5.

Pakorė baisūnų, užmu- 
-šusj 22 asmenis

WINNIPEG, Manitoba, sau
sio 13. — Vakar čia buvo pa
kartas baisus žmogžuda, var
du Earle Nelson, kurs dėl savo 
baisių darbų buvo pramintas 
“smaugiku” ir “gorila.” Jis pa
prastai užpuldinėjo moteris ir 
dagi mažas mergaites, kurias 
jis paprastai žudė pasmaugimu. 
Policijos žiniomis, jis buvo 
nužudęs 22 moteris ir mergai
tes Jungtinėse ''Valstybėse ir 
Kanadoj.

Vokiečių karo ministe- 
ris rezignuoja

BERLINAS, sausio 13. — 
Krašto apsaugos ministeris Ot- 
to Gessler įteikė respublikos 
prezidentui Hindenburgui re
zignaciją. Kaip priežastį pa
duoda pairusią sveikatą.

Krašto apsaugos ministeriu 
Gessleris išbuvo nuo 1918 metų.

Prohibicijos valdininkų 
proto stovis

BOSTON, Mass., sausio 13.— 
G<o. Gordou, Eastem Steam- 
ship Lines auditorius, prisipa
žino pašlavęs $175,000 kompa
nijos pinigų. . '■

Nušovė motiną
> QUINCY, 111., sausio 13- —• 
Valydamas šautuvą, James Sto- 
tler netyčia nušovė savo moti
ną.

WASHINGTQNAS, sausio 
13. — 75 uuo$. valdžios prohi
bicijos agentų, inspektorių ir 
supervizorių neišlaikė proto 
kvotimų ką tik padarytuose ci
vilinės tarnybos kvotimuose.

Kinų nacionalistų 
valdžios vargai

Visi pinigai išleidžiami karo 
reikalams, nėra lėšų atstei
gimo darbui '

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 
13. — Sun Fo, mirusio Kinų 
prezidento Sun Jat-Seno sūnūs, 
atsisakė priimti ministerio port
felį dabartinėj Nankino nacio
nalistų valdžioje. Jis pareiškė, 
kad kadangi visos valdžios pa
jamos einą karo išlaidoms, jis 
nematąs, kuo budu jis galėtų 
vykdyti krašto rekonstrukcijos 
darbą kaip atsteigimo ministe
ris.

]>elci atsisakymo ir kai ku
rių kitų nacionalistų .vadų da
lyvauti Nankino konferencijoj, 
’Š jos, matyt, vėl nieko neišeis.

Bolševikai pasmerkę 
papų mirti 

----------------------------  • 1

Pijus XI gavęs iš Maskvos 
nuosprendį už rėmimą bolše
vikų priešų

ROMA, Italija, sausio 13. — 
Romos laikraščiai praneša, 
kad pa pa Pijus XI gavęs iš 
Maskvos tiesiai jam adresuotą 
apdraustą laišką, kuriame bu
vęs įdėtas bolševikų dekretas, 
—pasmerkimas papos mirties 
bausmei už tai, kad jis pinigais 
remiąs anti-bolševikišką judė
jimą. Nuosprendį esą pasirašę 
aukšti stačiatikių sinodo dvasi
škiai, o taipjau Aleksiejus Ri- 
kovas, Juozas Stalinas ir kiti.

Papa tą “nuosprendį” per
skaitęs, nusišypsojęs, parodęs jį 
kardinolams ir liepęs padėti jį 
Vatikano archivuose kaip isto
rinį dokumentą;

[Veikiausiai tai laikraštinip- 
kų prasimanymas. Stalinas ir 
Rikovas vis ’ tik nėra idiotai, 
kad tokias kvailybes rašinėtų 
papai.]

Gabena ginklus šiau
rės Kinų diktatoriui
čechoslovakų garlaivis pasiekė 

Manilą su 95,000 vokiečių 
šautuvų

MANILA, Filipinai, sausio 
13. — Vietos Kinų nacionalistų 
valdžios atstovas kreipėsi į 
Manilos muitinės > vyriausybę, 
prašydamas sulaikyti čecho
slovakų garlaivį Praga, kadan
gi tas garlaivis peržengęs ne- 
1 tratamo nuostatus.

Garlaivis Praga gabena 95,- 
OOO vokiečių šautuvų ir vieną 
šarvuotą automobilį, viso ver
tės apie $2,000,000. Ginklai 
gabenami Pekino valdžios dik
tatoriui čang Tsolinui, kariau
jančiam su Nankino nacionalis
tų valdžia.

Valdininkų pasityčioji
mas iš darbininkų

JONIŠKIS, Šiaulių apskr. — 
Gruodjio 7 d. keli darbininkai 
nuėjo pas Joniškio girininkijos’ 
girininką suderėti mokykloms 
malkų kirsti. Girininkas pasiū
lė tik 6 litus už sukirtimą ašies 
medžių, kuriuos reikia išran
kioti iš paliktų sėklinių medžių 
ir sukraunama ne mažiau, kaip 
po % ašies (2 kub. metrus). 
Per visą dieną nuo tamsos iki 
tamsos berandiojant 2 darbinin
kai gali sukirsti nedaugiau 
kaip Į4 ašies, už ką gauna 3 
litus, tai yra vienas darbinin
kas per dieną teuždirba l litą 
50 centų. Toks girininko pa
siūlymas yra tiesiog panityčioji- 
mas iš darbininkų.

Vatikanas rugoja J. Valsty
bėms dėl nesubaudimo Cal
leso antireliginės politikos

ROMA, Italija, sausio 13. — 
Vatikanas neslepia savo tužbos 
dcl katalikų bažnyčios praloši
mo bylos Meksikoj ir dėl pre
zidento Calleso administracijos 
laimėjimų viduj ir užsieny.

Visoki sukilimų ir maištų 
bandymai krašte numalšinti, 
santykiai su Jungtinėmis Val
stybėmis ir kitais kraštais žy
miai pagerėjo, tuo tarpu kai 
Roma vis tikėjos, kad Meksi
ka galų gale bus priversta pa
naikinti privalomus katalikų 
bažnyčiai ir kunigams. įstaty
mus, o jei ne, tai prezidento 
Calleso v Jdžia bus nugriauta.

Vatikano organas Osservato- 
re Romano, kurs nuolatos kal
ba apie padėtį Meksikoj, dabar 
dėl katalikų bažnyčios bylos 
pralaimėjimo tame krašte rūs
tauja ant Jungtinių Valstybių 
valdžios, kad ji sąmoningai 
ignoravusi Meksikos antire
liginę politiką. Papeš laikraš
tis kaltina taipjau Jungtinių 
Valstybių masonus ir protesto- 
nų spaudą ir ku-klux-klaną ir 
socialistus, kurie bendrai padė
ję prezidentui Callesui laimė
ti l$ovą su katalikų bažnyčia.

Belgai sunaikino 
sovietų parodą

Jauni nacionalistai puolė gale
rijas ir vėzdais visus ekspo
natus sudaužė

BRIUSELIS, Belgija, sausio 
13. — Būrys nacionalistinės 
belgų jaunuomenės, apie pen
kiasdešimt berniukų, atvykę į 
ką tik atidarytą sovietų Rusų 
meno parodą, atsineštais vėz
dais ėmė visus eksponatus dau
žyti ir naikinti. Netrukus iš vi
sos parodos liko tik krūvos 
skeveldrų ir skutų. Lenino biu
stas taipjau buvo sudaužytas, 
lygiai kaip ir kitų žymiausių 
komunistų atvaizdai. Susirinkę 
parodos svečiai, nustebę, tik 
žiurėjo, kai jauni vandalai vis
ką daužė, vartė nuo lentynų 
ir piaustė draskė paveikslus, 
rėkaudami “šalin bolševikus.”

Apsidirbę, nacionalistų ber
niokai smuko laukan ir tuojau 
į visas puses išsisklaidė.

Parodą buvo suruošus vadi
nama Belgų-Rusų tarptautinių 
santykių sąjunga.

Anglijos samdytojų ir darbinin
kų atstovai patenkinti pasi
tarimų pradžia

LONDONAS, sausio 13. • — 
Vakar po pietų prasidėjo tai- , 
kos konferencija tarp darbo 
atstovų, atstovaujančių 4,000,- 
600 organizuotų Anglijos dar
bininkų, ir samdytojų atstovų, 
atstovaujančių $5,006,000,000 
kapitalo.

Po pirmo susirinkimo Sir 
Alfred Mond, atstovaująs sam
dytojams, ir darbo unijų koilK 
greso sekretorius Citrine atrodė 
patenkinti diskusijomis, ir pa
reiškė, kad tolesniais pasitari
mais konferencijai gal pavyks 
sutaisyti tam tikras planas, ku
riuo ateity bus galima išveng
ti brangių streikų ir kovų tarp 
darbininkų ir samdytojų.

Samdytojų atstovas Sir. Al
fred Mond duoda, be kita, šito
kių pasiūlymų:

1. Padaryti pagerinimų dar
bininkų padėjime ir apsaugoji
me nuo nedarbo. Darbininko 
pozicija pramonėj turi būt pa
daryta pastovi ir nuolatinė, ly
giai kaip kad tarnautojų preky
bos ir valdžios įstaigose.

2. Turi būt įsteigtos darbi
ninkų ir samdytojų tarybos 
dienos nesusipratimams išly
ginti, kurie gali kilti tarp sam- 
’vhijų ir darbininkų.

3. Pripažinti darbininkų in
teresą pramonėj, būtent, kad 
darbininkams butų duota šėrų 
(akcijų) biznyje, kuriame jie 
dirba, idant tuo budu jie palys 
butų suinteresuoti savo įstai
gos labu.

4. 'rinkama senatvės pensija, 
vietoj absurdiškų $2 savaitėj, 
kurie dabartiniu apdraudos ak
tu skiriami sulaukusiems 65 
metų amžiaus.

5. Pamatingas namų, sveika
tos ir nedarbo klausimų išty
rimas.

6. Nuolatinė pąstovi samdy
tojų ir darbininkų komisija 
įvairių pramonių reikalams 
apsvarstyti.

Visi tie pasiūlymai daugu
mos darbininkų buvo palankiai 
pfrlimti. Tapo paskirtos subko- 
misijos detaliams išdiskusuoti 
ir sutaisyti.

Rumanų “pogromšči- 
kai” eina kalėti

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

Streikininkai išvaikė 
kasyklų streiklaužius
STEUBENVILLE, Ohio, sau- 

šio 13. — Būrys streikuojančių 
angliakasių šiandie puolė ir iš
vaikė kuopą streiklaužių, ku
rie buvo gabenami į Younghio- 
gheny and Ohio Coal kompani
jos Rush kasyklas.

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis ir stipresnis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 37’ ir 42® E.

šiandie saulė teka 7:16, lei
džiasi 4:42. Mėnuo teka 12:17 
nakties.

Potvynis nušlavęs mies
tą Brazilijoje

JUO DE JĮANEffiO, Brazilija, 
sausio 13. — Gautas čia prane
šimas sako, kad Minas Geraes 
Valstijoje potvynis , nušlavęs 
Diamantinos miestą. Išėjęs iš 
krantų pakilęs šešis metrus 
vanduo sunaikinęs daugiau 
kaip tūkstantį namų. Daugiau 
kaip penki tūkstančiai žmonių 
likę be pastogęs it kenčia dėl 
maisto stokos.

Trockis gavęs darbo 
sovietų spaustuvėj

BERLINAS, sausio 13. — 
Speciali telegrama’ iš Kauno, 
Lietuvoj, praneša, kad Leonas 
Trockis tapęs paskirtas redak
torium sovietų valstybės spau
stuvėje. Savo memuarų betgi 
jam neleista spaudinti.

[Andai telegramos skelia, 
kad Trockis ir kiti žymiausieji 
komunistų opozicijos vadai iš
tremiami į tolimas Rusijos ir 
Silūro vietas.]

BUCHARESTAS, Rumanija, 
sausio 13. — Telegrama iš O- 
lujo praneša, kad teismas nu
baudė kalėjimu dvyliką rumanų 
studentų, dalyvavusių pogro
muose prieš žydus Nagy Vara- 
de gruodžio 8 dieną. Kai kurie 
jų gavo po penkioliką dienų, 
kiti nuo vieno iki penkių mė
nesių kalėjimo bausmės.

TRYS KONTRABANDININ
KAI IR VALDININKAS 

ŽUVO KAUTYNĖSE

RAGUSA, Dalmatija, sausio 
13. Dalmatijos pakrašty į- 
vyko kautynės tarp Jugoslavų 
muitinės valdininkų ir kontra
bandininkų. Vienas valdininkas 
ir trys kontrabandininkai buvo 
užmušti.

Didelis žydų nedarbas 
Palestinoje

LONDONAS, sausio 13. — 
Pranešimu iš Jeruzolimo, vy
riausias šiandie Palestinos val
džios rupesnis esąs didelis ne
darbas. Daugiau kaip 5,600 žy
dų darbininkų, daugiausiai Tel 
Avive, netoli nuo Jafos, yra 
be darbo ir gyvena vien gauna
momis iš Sionistų vykdomojo 
komiteto menkomis pašalpomis.

SionistiJ vadas mirė

VARšAVA, sausio 13. — 
Vakar Baltstogėje mirė Noah 
Davidsonas, Lenkijos žydų sio
nistų organizacijos pirmininkas.
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TIKRAS MEDUS
Pargabentas iš sanitariškos 

bitinyčios

Noel State Bank
permainos įvyko 

Bank direktorių ta-

Hartvvig, direktorių

šitokios
Noe] State
ryboje:

Otto J.
tarybos pirmininkas, tapo tary-' 
bos vice-pirm. Joseph R. Noel,' 
prezidentas/ tapo direktorių ta
rybos pirmininku. L___
Hausmann, viee-prezidentas 
prezidentu.
trusto valdininkas, — vice-prc- 
zidentu ir trusto valdininku. Ni- 
colas 
estate 
deniu 
riaus.
sininko padėjėjas — padėjėju 
prezidentui. Alex A. Brcgen- 
zer, vyriausias klerkas, — ka
sininko padėjėju.

RADIO PROGRAM |
h ______________________ -________t--—

FOR NAUJIENOS 
READERS

CHICAGO STATIONS TODAY

SATURDAY 
620k—WCEL—184 m. 

m.—Municipnl program 
cmuiuį lu- 12 Organ reųuest 
Frank W. t—Behlcn Avcnue 

į 5—Organ concert 
6—Talks; musical 

James M. Ilurst,I 7—News reports;

10 a.
concert
Buptist church

J. Reuland, vedėjas reni 
skyriaus,

ir vedėju real estate sky-
vice-prezi-

Klem Wilkas
Bitinykas 

Dexterville, Wisconsin 
Medus parsiduoda pigiai 

2320 S. Hoyne Avė. 
Tel. Roosevelt 2169

Chicago, III.
Taipgi galima gauti neku
rtose lietuviškose groser- 
nėse.

J. V. BARKAUSKAS 
FOTOGRAFAS 

Pasekmingai 
tra ūki a m e 
grupes ir pa
vienius. Rei
kalui esant ei
nam j namus. 
Musų kainos 
Sriein a m o s. 

arbo g e r u- 
mas užtikrin

tas — kviečiame atsilankyt. 
4092 Archer Avė. Tel. Laf. 0265

program 
health talk

8-12—Popular program; songs; 
orchestra

720k—WGN-WLIB— 416m.
9 a. m.—Nevvs digest
10— Home management; shut-in 

program
11— Organ; reading; recital; time 

signals
12— Children’s story period; con

cert
2:30-Orchestra; woiu«n’s ciub
4— Orchestra; pianist
5— Dancc orchestra; time signals
6— Markets; Punch and .Indy; en
semble ,
7— Atamanai*, ensemble; ųuintet
8— Organ; musical program .
9— Basso song recital; pianist 

cellist
10:10—Sam ‘n’ Henry; music 

melodies
11— The Hoodlums; orchestra;

> songs
870k—WLS—345 m.

9 a. m.—Farm nevvs; time signals
9:30—Board of t radę (service re- 

peated every half hour to 1:30)
10:30—Live stock market
12— Dinner-bell program; xv 

live stock market
12:35—Talk; seed crop condltion; 

Harmony Boys; fidder; harmo- 
nica band

7:15—N. B. C. Blue netvvork pro- 
gram
8:15—Weather; “Tvventy Minutes 
of Good Reading”, Rcv. C. J. 
Pernin

9:15—N. B. C. Bluo netvvork; vio
lin Ist.

620k—WCFL—30(>m.
2—Studio program; vocal seleetions 
5:15— (Juostion box.
9:16—Utah radio hour.

720k—WGN-WLIB— 416m.
j 12—Coinics for children

1— Organ recital
2— Musical program
3— Barytone and accordion.
4:30—Arabian nights entertinment
6—Million sing; Punch and Judy; 

ensemble; Biblc reading; alma
mu*.

7:30—Popular songs “Auld Sandy”.
8:15—Program from Nevv York.
9:15—“Our Music-room”.

i 10—Eeature: “Sam ’n’ Henry”;
1 music box.

and 11—Musical program; orchestra.
1 a Tuku iv ia

box

/eather;!

STATIONS OUTSIDK CHICAGO 
8— KTIIS (780), Hot Springs—Or

chestra.
8— W()R (710), Newark—Cohimbia 

netvvork
8:15—WIIAS (930), Locisville—Or

chestra.
8:15—WEAE (610), Nevv York — 

Artists.
8:30—KFI (640), Los Angeles — 

Netvvork symphony.
8:30—W0R (710), Nevvartf — Coluni- 

bia nctwork-Anicrican singers.
8:45—KOA (920), Denver — Con- 

gregational
9— CNRW (470), Winnipeg — ()r-

245.8 M—WEVD—Nevv York City 
—1220 KC

1:00—Topics of the Day
1:20—Margaret Fry Lyric soprano 
1:40—Myra Norton, violin 
2:00—Jrving Cheyette, violin
2:20—Dorothy Johnson, dramatic 

soprano
2:40—Carlos Press, eello
3:00—Profcssor Cnarlotte Pokary, 

Gcrnian literature
3:20—Abe Berg, violinist
3:40—Helcn Block. piano
4:00—Miliau Dublin, Liedcrsingcr
4:20—Baymond Burrovvs, piano stu- 

dies in harmony.
4:40—Janet Shair, contralto
5:10—Civic Rcpertory Theatre,

reader.
5:80—Variety Boys Half Hour
9:00—Debs Trio
9:10—Elsie Gluck, Labor Conditions 
9::20—Milton Shrednik, piano
9:25—Benjamin Stolbcrg, Badica- 
lism in the American Labor Mpve- 

ment
9:40—MeriaI Nelda, diseuse, sopra

no
9:45—Nevv Leader Topics
9:55—MeriaI Nelda, diseuse, so

prano
10:00—llans Thimig of the Rhein- 

hardt Theatre company, inter- 
vievv

10:15—Debs Trio
10:30—Hebei Poets
10:45—Jack Phillips, popular bari

tone
11:00—Cardinal Dance Orchestra.

KUR RANDASI JUSįJ
Apdraudos dokumentai? 
Pilietybės popieros? 
Morgicių popieros? 
Bonai?
Resytės?
Brangenybės?

Kur laikote visus kitus savo svarbius do
kumentus?

Reikalui atsitikus ar jus kiekvieną jų 
tuoj galite rasti?

MALT TONIC - EITRA PALE 
SPECIALIS ALUS

mvieoRATiRO

Del žindamu moti-
•I

nu. Nei vienas ne- U
gali būti be

MALT TONIC’O
į arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNieholas

6— Markets; sports; orchestra,
f strisg duo
7— Scrapbook; National baru dancc 

old-time banjo; harmonlca and 
guitar; Havvaiian music; orchest
ra; organ; ųuartet

11:30—Barn dancc; threc orches
tras 1

Prašykite savo grosemimko Urba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

STATIONS (g’TSlDE CHICAGO 
Eeveninję Programa

9—K rilS (780), Ilot Springs — Or
chestra.

9—WBAP (600), Fort Worth — 
Piano.

9—WCCO (740), St. Paul—Music.
9—WEAF (610), New York— Or

chestra.
9—WHK (1130), Cleveland— Pot- 

pourri.
9—WJR (680), Detroit—Entertain- 

ers. »
9—WL\V (700), Cineinnati—Organ.
9—\VMG (580), Mcmphis — Dancc 

program.
9—WSM (890), Nashvillc— Grand 

Old Op’rv program.
9—WTAM (750), Cleveland—Minst- 

rels. v
9— WTMJ (1020), Mihvaukee — 

Zither solos.
9:15—WCCO (7403), St. Paul—Con

cert.
9:30—KNX (890), Los, \ngeles — 

Eeature (two and onc-half hours)
10— KE1 (640), Los Angeles—Orange 

network
10—KOA (820), Denver—Orchestra 
1(^-WCCO (740), St. Paul— Or

chestra
10—WEAE (610), New York —Or

chestra.
10—WJR (680), Detroit—Orchestra
10—WLW (700), Cineinnati — Or

chestra
10—W()K (710), Newark — Dancc 

music.
10—WSAI (830), Cineinnati — Or

chestra.
10— \vtmj (1020), Milwaukee — 

Dancc concert.
CHICAGO STATIONS, SUNDAY 

570k—KYW-KEKX—526m.
10:50 a. m.—VVeatlicr report; time 

signals
11— Central church Services, Dr. 

Eredrich Shannon.
1— Boxy program
2— Instrumentai concert
4:30—Radio vesper service.
5:30—Travelog

chestra
9—WJR (680), Detroit—Happy half 

hour.
9—\VOR (710), Newark—Columbia 

netvvork intimate hour.'
9—\VPG (1100), Atlantic City — 

Musical.
9—WSUI (710), lovva Cityt-Fami- 

liar hynins.
9:15—KEl’O (550), SI. Louis—Mu

sic.
MONDAY, Janunry 1B, 1928 ■

245.8 M—WEVI>—New York City 
—1220 KC

1:00—School Hour
2:00—George Ravi, Bass
2:20—Dudley Powers, eello
2;40—Mary Siegrist, Poems of the 

New Humanity
3:00—Debs Trio
3:30—iMerial Nclda, soprano, dis- 
euse

3:50—Carios Press,cellist and lec- 
turer; “Bach—the man”

4:00—Carios Press, eello solos.
4:20—Debs Book Club Revievv 
4:40—Marie Ylinge, lyric soprano 
4:55—Mkhel Ingerman, pianist 
5:10—Mastcr Institute of United

Arts, soloist
5:25—vViliiam Schulman, 13 year 

old saxophonist
5:10—Robert .1. McClelland, tenor. 

TUESDAY, January 17, 1928

Iš praktikos.
, , I l.........................  ■

žmona. Jonas šiandien 
prašė mus Marytės rankos. Kų 
jam atsakyti?

Vyra s. Ar-gi galima už 
tokfo idioto leisti dukterį, 

žm o n a. Kodėl jis idiotas?
Vyras. Nugi, jei jis per

šasi...

Geresnės Anglys 
Mažiau Pelenų

UŽ TOKIĄ PAT KAINA!!
Skaitykit ką vienas lietuvis musų kostumeris sako apie

- BRIGHTON ANGLIS
‘‘Aš noriu padėkavoti jums už anglys, kurias gavau keletas 

dienų atgal. Tai yra geriausios anglys kokių retai kada pasise
ka gauti, 
tik 50 % kuro,
palengvo bet su

Aš turėjau nustatyti mano boilerį, 
Matosi visai nėra akmenų 

dideliu karščiu ir labai mažai

ir dabar suvartoja 
šiose anglėse, dega
pelenų lieka.’’

POC’AHONTAS

Lunį p & Egg $11.50

Mine Run

KAINOS:
ORIENT FRANK-
LIN COUNTY
Lump $8.25

SOL VA Y
Range
Nut

COKE
$12.50

12.00
7.75 Egg and Nut -8.00 No. 2 Nut 10.25

Phone Virginia 1050

&.|l and Buiidiiig MateriaI Co.

3701 South Maplewood Avė.
“Nei vienas orderis nėra mums perdidelis.
Nei vienai ordetis nėra permažas dcl patenkinimo.”

k k l rxxxxzxxxxxrxrxxxxxxxxxxxxxxxxxmniiinzxxzxxxz

Čionai Safety Boxe, pasirendavojęs už 
<$3.00 metams—jus visada žinosite. Žinosi, 
kad jie yra visiškai saugiai,—kur tik jus 
tegalite juos paliesti.

Ateik ir įsitikink, kaip tas viskas yra 
paprasta.

GENTRAL'JJETBANK
TRUSTINE KOMPANIJA

1110 West 35th Street
CHICAGO, ILL.

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Tabako Derliaus Smetona
“Didžiuma Kentucky gyventojų didžiuojasi

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ar Jums Galvos Odų Niešti? 
Naudokite

Rs.fJKs
Ar Jųsų Plaukai Slenka? 

Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite

Užlaikymui savo plaukų gražiais 
ir tankiais 
Naudokite

RufjTės

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.
..... .Imu

savo pažinimu Tabako ir savo skoniu delei 
“Bourbon’o.” “Bourbon’o” dienos jau abelnai yra 
praėję, bet aš žinau Tabaką, tai Kentucky’ies 
puikiausiąjį—“Smetoną Kentucky’ies Derli- 

aus”, kuris eina į LUCKY STRIKE 
cigaretų gaminimą. Aš žinau, 
todėl kad aš jį perku.”

Tabako Supirkinėtoja* 
at Lexington, K y.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zamihavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. 
r n . .1 ■■■- • '.l iii' i. ...............................i» ---------- --------------- ---

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi įplaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš Nevv Yorko 

j Southampton kas Sercda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Ėerengaria Aq u i tania Mauretania

o paskui saužemiu i Kau
ną. Pamatykite Londonu 
pakely. Taipgi tiesiai i 
Londoną kas I’ėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortes j abu galų iš

CUNARD LINE*5

Nevv Vorko | Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bilc Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
316 N. Michigan Avė., C hicago

N A Z I M O V A
Žavėtina Aktorė, rašo:

4tRu»e aristokrateak, su kokiu smagumu jinai traukia kvepiantį 
cigare tą! Kaipo ruse, aš esu juos visus išmėginusi—ei garėtus 
Kairo, Paryžiaus, Londono ir Madrido—čia mano antrojoj, pasir- 
inktoj tėvynėj, Amerikoj aš atradau sau mylimiausius ei garėtus 
“The Lucky Strike.” Nekalbant jau apie šių cigaretų malonųjį 
j.
balso — taip kad net užsienin va-» a • Z •

prikrautą Luckies

cigaretą! Kaipo ruse, aš esu juos visus išmėginusi—cigaretus 
Kairo, Paryžiaus, Londono ir Madrido—čia mano antrojoj, pasir
inkto j tėvynėj, Amerikoj aš atradau sau mylimiausius cigaretus

kvapumą ir stebėtiną skonį, jie visai nekliudo mano

žiuodama, aš vežuos savo skrynelę, 
prikrautą Luckies —- ir pasilinks
minu šiuo rūkymu iš Amerikos.

Nei Jokio Gerklės Erziftįmo —* Nei Jokio Kosulio
nansu
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[KORESPONDENCIJOS
viena proga pasinaudoti savo 
k romelį papildyti. Juk draugi
ja pasamdė svetainę, draugi
ja viską suruošė ir draugija 
sukvietė svečius pasilinksmin-

Jpinta ir juoką, — kad burlio
kas turėdamas vieną arklį ir ne^ 
norėdamas kad jį valdžia paim
tą, išdūrė jam akis. Kalba tę
sėsi pusantros valandos.

Kenosha, Wis
Gruodžio IX d. įvyko metinis 

susirinkimas Draugystės Lietu
vos Balso. Susirinko pusėtinas 
būrys narių. Buvo daug įneši
mų pagerinimui draugijos, vie
nok nariai tų pagerinimą neno- 

ir viskas liko po senovei, 
liko nutarta, kad kiekvie- 
narys mokėtą 50c eks- 
i metus draugijos rcika- 

. Tą sumanymą buvo pa-

nas 1 
tra į 
lams. 
davęs pirmininkas Kaz. Braze* 
vičius.

ši draugija yra sutverta ge
rais pamatais; prie jos grali pri
klausyti kaip vyrai, taip ir mo- 
lerys. Nariniu mokesnių moka 
po 25c į mėnesį.xl’ž tą gauna

tuos, kurie netinka tam dar
bui”. Rašant reikėtų rašyti kaip 
yra, o ne apie visus. Juk drau
gijos pirmininkas pats atsisa
kė, nors draugija prašė jį pa
silikti ir ant toliau. O kaslink 
protokolų raštininko Juozo Ma
čiulio, tai jis gavo mažiau !>al- 
sų ir liko neišrinktas. Tai ne
reiškia, kad dėl vienos ypatos 
yra negera visa valdyba. '

— Balsietis.

ti, o draugijos darbu naudojasi 
komunistai rinkdami aukas 
visokiems savo šlamštams. Bet 
aš tikiu, kad su laiku žmonės 
susipras ir žinos kam aukoti 
ir tada Maskvos davatkos ne
begalės žvejoti sau dolerių ki
tą draugiją parengimuose.

— Svečias.

Ratine, Wis

Scottville, Mich
Kupreišio prakalbos gerai 

pavyko

Lietuviu ūkininkų vakarėlis

duoti
Duota daugybės 

Klausia atsistojęs 
atrodo pri

pomirtinės iš iždo $50, taipjau 
nuo kiekvieno nario po $1.10. 
Draugija yra tvirta kaip 
riais, taip ir turtu ir jai 
gera valdyba, tai draugija 
ilgus metus gyvuos. Tiesa, 
žai jaunimo rašosi, o seniai 
gi negj 
cija nusako, kad nariais gali 
stoti tik nuo 16 m. iki 40 m. 
amžiaus. Tą reikėtų pakeisti, 
nustatant įstojimo senumą iki 
45 ar 50 m., nes to amžiaus 
žmones dar tebėra tvirti. Taip
gi pagirtinas dalykas, kad drau
gijoje nėra partyviškumo ir 
kad prie jos gali priklausyti 
visi, kurie gali lietuviškai kal
bėli, o ne vien lietuviai. Ta 
draugija ir dabar turi keletą 
narių, kurie nors nėra lietuviai, 
bet yra Lietuvoje gimę.

Draugija Lietuvos Balso yra 
pergyvenusi ir sunkių valandų. 
Daugeli savo nariųz palydėjo į 
amžino poilsio vieta, daugelį su
šelpė ligoje ir nelaimėje, dau
gelį apdovanojo ir garbės žie
dais. Ta draugija dabar tvir
tai laikosi ir turi nemažai pi
nigų ižde ir taipjau turi pasko
linusi savo nariams ant mor- 
giėių. Ji tapo sutverta kovo 6 
<L, 1910 m. Daug buvo pirmi
ninkų, bet ilgiausia pirmininku 
buvo Kaz. Brazevičius, išbuvęs 
pirmininku viso 10 metų; tie
sa, ne poeiliui, bet visados pats 
atsistatydino. Dabartiniu laiku 
irgi pats atsisakė nuo pirminin- 
kystės ir nuo savęs prašė, kad 
draugija jam suteiktų garbės 
žiedą, kadangi jis nesitiki jo 
gauti, nes bėgyje pastarųjų de
šimties metu yra sirgęs tris sa
vaites laiko. Nariai vienbalsiai 
nutarė suteikti jam garbės na

šu draugijos 
už tą 
ir na-

na-
bus

ma- 
ir- 

ili rašytis, nes konstitu-

Gruodžio <1. įvyko I-ietu- 

vią Lkininkų Draugijos susi
rinkimas. Bet tokioj šventėj 
mažai narių teatsilankė į susi
rinkimą. Tad kitą susirinkimą 
nutarta šaukti atvirutėmis ir 
už neatsilankymą skiriama bau
smės nariams 50c., o valdybai 
1 doleris, 'lame susirinkime 
bus renkama ir nauja valdyba.

Gruodžio 3 d. buvo sureng
tas L|et. Ūkininkų dr-jos drau
giškas vakarėlis, į kurį atsilan
kė gražus būrelis svečių ir visi 
gražiai linksminosi prie geros 
muzikos iki rytmečiui. Buvo ir 
puiki vakarienė — lietuviškų 
kumpių, skilandžių, dešrų, pauk
štienos ir visokiausių piragų. 
Visą tai paruošė ir sunešė lie
tuvių ūkininkų moterys. O ir 
vyrai neprastą kavą išvirė.

Butų buvę gerai, kad komi
tetas butų parūpinęs ir kokį 
nors programą. Vieton to bu
vo renkamos aukos nežinia ko
kiam tikslui, nežinia į kokį 
fondą, kur nė atskaitų neiš
duoda. Juk draugija nebuvo 
nutarusi, kad lame vakare butų 
renkamos aukos. Bet prilindo 
komunistai, kurie moka kiek-

Keletą savaičių musą lauk
tas svečias, pagalios, mus ap- 
lankg. Sausio ei., "7 :3O vai. v;i~ 

kare Dzendzeleto svetainėj kal
bėjo nesenai sugrįžęs iš sovie
tą Rusijos Antanas Kupreišis.

Per keletą metą pas mus nei 
vienos iš buvusią prakalbą ne
buvo tokios skaitlingos publikos 
atsilankymu, kaip šios. Prisėdo 
pilnos sėdynės, kiek jų tik ra
dosi; sunešta iš apačios visi 
suolai ir tie pasieniais eilėmis 
prisipildė. Svetainė pilna publi
kos kaip akis. Stebėtina ir tai, 
kad pas mus per keletą metų 
ant paskelbto laiko niekuomet 
publika nesusirinkdavo ir ren
gėjams reikėdavo laukti, bet šį 
sykį 7:30 v. v., kaip buvo gar
sinta, visi susirinkę laukė pa
matyti garsaus tiesos skelbėjo 
A. Kupreišio ir išgirsti jo įdo
mios kalbos.

7:40 v. v. pristatoma sve
čias ir pradeda kalbą rimtai ir 
nuosekliai dėstydamas savo 
pergyventų laikų įspūdžius ir 
patyrimus, ir vaizdžiai piešda
mas sunkią ir vargingą sovie; 
tų darbininkų padėtį. Kalboje 
priminta ir gan kruvinų grau
dingų įrodymų ir atsitikimų 
ir vaizdų — teismuose ir k.

Padaryta pertrauką 
klausimams, 
klausimų, 
žmogelis, pabalęs,
ilsęs, tarsi butų didžiausį kups
tą nuvertęs, vos dvasią kvėpuo
damas, moja ranka ir sako: ra- 
ganuoti, raganuoti, raganizuo- 
ti. Tu r būt jo norėta pasakyti 
organizuoti. Atsakoma į daug 
paklausimų su plačiais paaiški
nimais. Vienas “draugas”, ku
riam ant pakaušio mažai likę 
plaukų, o, matyt, ir galvoj vė
jai daužos, nei iš šio, nei iš to 
atsistoja ir ima prakalbą drož
ti, nes jam klausimas sunku 
duoti. Prašoma mandajfiai, kad 
jo niekas nėra prašęs kalbėti, 
geriau, kad nustotą. Bet kur 
tau! Ima rėkti tvarkos vedė
jas, dar garsiau draudžia — 
nenuorama atsisėda. Klausia 
kiek Kapsukas gaunąs algos; 
atsakoma—300 į mėnesį, jo 
moteris 150, o pas Kapsukus 
tarnaujanti tarnaitė — vos 10 
rublių į mėnesį. “Draugas” 
prie laiptų stovėdamas ožio bal
su viauktelėjo: “o Smetona 
kiek gauna?” Tik — tu, tu, 
tu.. — žemyn laiptais, rėkda
mas “juodašimtis, juodašimtis”, 
išsidangino pats benešinąs ir 
savo pakvaišusią galvą. Buvo 
ir gana rimtų klausimų.

Visa dalyvavus publika pil
nai likos patenkinta šiomis pra
kalbomis. Aukų surinkta iškaš- 
čių padengimui $10.00. Svetainė 
$4.00, kalbėtojui kelionė $6.00.

1 lojimas žmonių sausio 5 d., 
10 vai. vakaro, 121 h St. sve
tainėj. Audroj gimė, vėjuose 
žuvo. Girdėjusi skaitlinga pub
lika šios prakallKis nesiduos 
komunistų agitatoriams taip 
lengvai prisikalbinai, žinoma jie 
dabar bandys gražiu budu tai
kintis, bet juos lengvai galima 
bus pažinti kas per vieni yra 
ir ko reikalauja. Tokiems dar
bininkų prieteliams tiesiausias 
kelias į Maskvą ir tegul sau 
sveiki ten keliauja, - kam pas 
tuos keikiamus lietuvius dar 
trintis? Maskvos komisarai 
jums geri, tai ir važiuokite į 

'sovietus midaus ir pieno ger
ti. * — M. Kasparaitis.

AR JUMS REIKIA 
PARDUOTI SAVO 
LIETUVOS BONUS?

Laidotuvės
Riksmais, šauksmais ir verk

šlenimu, su melais, nagais?”ra
gais ir visa skūra, Kupreišio 
iškastais faktais liko palaidota 
Racine komunistų idėjos apgau-

rio 
vardu. Kaz. Brazevičius 
ištart" draugijos nariams 
rems širdingą ačiū.

J naują valdybą liko
ti: pirmininku gana geras ir 
darbštus žmogus Juozas Rada- 
vičia, protokolų sekretorium F. 
Bartkus, finansų sekr. Jonas 
Valauskas, iždo globėjais Kon
čius ir Šulskis, iždininku Ig. 
Baubonis, vice-pirm. J. Užuse- 
nis. Mes, nariai, tikimės iš šios 
valdybos turėti gerus draugi-1 
jos sargus ir kad jie darbuo
sis dar geriau, negu senoji val
dyba.

Man keista pasirodė Vargdie^ 
nėlio korespondencija (Naujie
nos, 3 num.) apie Lietuvos Bal
so dr-ją. Jis tarp kitko rašo: 
“.. mat nariai pradeda labiau 
interesuotis savo draugijos rei
kalais ir vyti lauk iš valdybos

f
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Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savsę skaus

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

CAPSICO COMPOUNI) mo- 
stis lengvai prašalina virš mi
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.5G.

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

JUST1N KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Nešančius 6 Nuošimtįišrink

DALINAIS IŠMOKĖJIMAIS

N

Pasirinkit Sau Sausio
Mėnesio Investmentus

Per paskutinius 23 metus mes turime garbingai įsigiję 
reputacijų pardavinėdami

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES REAL ESTATE 
AUKSINIUS BONUS

kuria yra aprūpinti gerais pirmais morgičiais real estą te pra- 
pertėmis, kurios randasi geriausiose vietose Musų Didžiausio 
Miesto.
Investuokit savo ekstra pinigus į musų Bonus dėl savo saugumo 
ir gaukit gerus nuošimčius.

Bonų vertė yra sekama:— 
$100.00 $500.00 $1,000.00

Jie gali būti nupirkti už cash arba specialiai prirengtais

ĮVEST SlDE TRUST
AND SAVINGS BANK;

CORNER HALSTED md JROOJ^SVELT ROAD 
^CHICAGO'

šis bankas visuomet maloniai sutiks jus ir čia jus galėsite 
susikalbėti savo PRIGIMTA KALBA

VALANDOS:
Utarninkais — Subatomis nuo 9 rvto iki 8 vakaro 
Kitomis dienomis — nuo 9 ryto iki 3 po pietų

Clearing House Bankas — Resursų virš $15,000,000.00

FOTOGRAFUOKITĖS
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje 
Mano ilgų nie- 
tų patyrimas 
ir nuolatin 
sekimas nau-^K įH 
jų išrad i m ų| 
paveik s 1 ų 
traukime užtid 
krina jums ge-‘ 
rą darbų. 
Be extra p r i- 
mokejimo va
žiuoju nufoto- __
grafuoti namus, pagrabus, poki 
liūs ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

Mes galime jums pagelbėti par
duoti juos, jei jus norite, jei tik 
turite sąskaitą musų banke.
Jus čia jausitės kaip namie, nes 
jus čia galite atlikti savo biznį 
lietuvių kalboje.
Ponai, Macikas, Sedemka, Jag
minas, Rimkevič ir Mickevič, jie 
visi yra lietuviai, yra visuomet 
pasirengę patarnauti musų lie
tuviams kostumeriams ir pagel
bėti jiems visais galiniais bū
ti ais. Kuomet jus atsilankysit į 
musų bstnką klauskite jų.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland A v. 

Chicago
Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
» «

Didelis įsitikinimas didžiausios vertės, ku
rią Essex teikia iš pat pirmo pasižiūrėji
mo, jis susilygina su brangiais karais, apie 
ką pirmiau nebuvo galima nei sapnuoti.

Jus nepadarysite klaidos įsitikinime apie 
jo gerą rųšį ir jo užbaigimą kiekvienoje 
smulkmenoje. Ir jus negalite užmiršti, kad 
kiekviena jo mažiausia dalelė daveda prie 
brangių karų, kad radus palyginimą.
Tokie dalykai kaip radiatorio “shutters”, 
nesiranda kituose karuose, kurie yra pi
gesni, negu $2000. Bendix 4 ratų brekiai, 
brangių karų typo, virš mieros tajerai, 
disc valdymo mechanizmas, yra typiški de
taliai dėl kurių naujas Essex Super-Six 
yra dublikatas brangių* karui praktikoje.
Dadėkit tuos dalykus ir d& veikimą žino
mo Super-Six aukšto spaudimo, puikiausio 
motoro, ir jus turėsite $200 arba $300 dau
giau matomos vertės, negu 1927 Essex, 
kuris turėjo tokią didelę pirmenybę, nes 
buvo jų išparduota daugiau, negu kitų 
“Sixesa’ ar panašiomis kainomis.
Nestebėtina, kad kiekvienas vadina jį “Pa
saulyje Didžiausios Vertės?

“Body” Typai 
t 

ir kalno*

SEDAN-4 durių
Yra Ilgesnis, rulmlngesnls 
Essex Rėdau kokius mes 
eitume iftdirbf. Ekstra Il
guma* teikiu daugiau vir
to* sėdėjimui ir du coliai 
yru dailėtl platumui už
pakalinėj dalyje. Ir kiek
vienoje dalyje Essex turi 
.pirmenybę naujo* mado* 
sujungto gražumo. rui- 
inlnguino ir patogumo, 
nldkur kitur nėra šii| 
kuinų klesoje.

KAINA f7»3 
f.o.b. Detrolt ir karo tak*nl

Coach
Yra ilgesnis, platesni* Ir 
ruiminge*nl*, pilnai už
baigta* kiekvienoje smulk
menoje ir ta* telkia pa
togumų ir gražumų. Tai 
yra ideališka* šeimynai ką
rą*.

KAINA >735 
f.o.b. Detrolt ir karo taksai

Coupe
Daugiau vietos yra suteik
ta dėl Coupe ir bisk| il
gesnis perkeičia abelnų iš
žiūrą karo. Užpakalinė 
dali* yra aukštesnė ir pla
tesni Ir yra tvletos dėl 
daiktų padėjimo. Didesnės 
sėdynės yra sudedamos. 
KAINA *773 X 
f.o.b. Detroit ir karo taksai

Naujas
ESSEX SuperSix

Essex-Super Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarj 
reikalaukite lie tuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Gompany of Illinois
2220 South Michigan Avė.



NAUJIENOS, Chicago, m ’ Šeštadienis, Sausio 14, 1928

NAUIIE-NOS-
The I.ithuanian Daily News

HiblisĮied Daily Except Sunday by 
tho Lithuanian News Pub. Co. Ine. 
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Chicago, III.
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje — pastų: 

Metams .............................
Pusei metų ...........................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiam .............
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoje per išnešioto jus: 
Viena kopija ................

Savaitei .............................
Mėnesiui ...........................

$8.00
4.00
2.50
1.50

.75

$7.00
3.50
1.75
1.25 

.75

turos, kurstančios prie maišto jurininkus. Atstovų bu-
tas taip pat panaikino kitų trijų komunistų atstovų ! Ą * T • • *T\ 1 1 j
immunitetą (neliečiamybę), ir policija jų ieško. | TApie 4vairius Ualykus

Prieš keletą savaičių Franci jos parlamentas buvo 
nutaręs, kad" komunistų atstovai neprivalo būt laikomi -----------
kalėjime, nes rinkikai juos paskyrė j įstatymų leidimo Raudonasis gene 
įstaigą. Valdžia turėjo nusilenkti. Dabar tečiaus “re- rolas
voliucionierius” Cachin, atsistojęs parlamente, pareis-;  
kė, kad jisąi ir jo draugai stovį “aukščiaus įstatymų” I Fervako atsiminimai. — '

rolas

Naujienos eina kasdien, išskpriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams .......................
Pusei metų ...............
Trims mėnesiams ....
Dviem mėnesiams ...
Vienam mėnesiui ....

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams .................................- $8.00
Pusei metų ........................... 4.00
Trims mėnesiams ........ -...... - 2.50

Pinigus reikia siųsti į>ašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

ir prieš nieką neatsaką, kaip tik prieš savo partiją. To 
jau buvo perdaug.

Rezultate, stovintys “aukščiaus įstatymų” komunis
tai atsisėdo — kalėjime.

KONKORDATAS PASKELBTAS

Konkordatas Šv. Sosto ir >
Lietuvos Respublikos

Tu
chačevskis vokiečių nelais
voj. — Bandymai pabėgti.
— Dvasiškas giminingumas 
su bolševikais. — Tuchačev- 
skfo “politiški ^įsitikinimai”.
— Tuchačevskio pabėgimas.
— Raudonojo generolo kar
jera.

imperatoriaus sveika-

galima pavadinti “po- 
įsitikinimais” ir Tu-

— --------------- f  —.— -------------------------------------

bolševikų generalinio štabo vir
šininku.

Fervak mano, kad Tucha
čevskis nuėjo pas bolševikus 
dar ir todėl, kad jis mate ten 
sau gerą progą iškilti j padan
ges. Tatai janu pilnai ir pasi
sekė. — K. A.

Vakar “Naujienose” jau buvo įdėtas vienas, lietu
vių visuomenei ypač įdomus, XIII konkordato straips
nis. šiandie pradedame spausdinti visą dokumentą išti
sai.

Jisai susideda iš 28 straipsnių ir yra paskelbtas 
francuzų ir lietuvių kalbomis “Vyriausybės Žinių” Nr. 
264. Kažin kodėl tas valdžios leidžiamas priedas prie 
“Lietuvos” vadinasi “neoficialiu laidiniu”. Valdžia, ma
tyt, lyg nori išsisukti nuo atsakomybės už dalykus, ku
riuos ji pati skelbia.

Manome, kad skaitytojai atidžiai išstudijuos tą 
Voldemaro pasirašytą ir Smetonos “patvirtintą” sutar
tį su Vatikanu, nes ji liečia labai svarbius Lietuvos rei
kalus.

Turime priminti, kad konkordatas, nors jau vyki
namas gyvenime, bet dar nebuvo teisėtu budu (t. y. 
Seime) ratifikuotas. Kai kurie Lietuvos laikraščiai jau

resu, o tuoj po gėrimą už iš- 
kolioto 
tą.

Vargu 
litiniais
cbačevskio pastabas apie tai, 
kad rusams yra reikalingas des
potizmas, ir apgailestavimas, 
kad caro valdžia nebuvo pa
kankamai “kieta”. Kitaip sa
kant, busimas raudonasis gene
rolas buvo tos nuomonės, kad 
caro valdžia per daug laisvės 
žmonėms duoda.

Faktinei Tuchačevskis domė
josi tik vienu dalyku: karu. 
Tuo pačiu laiku, sako Fervak, 
pas jį buvo įgimtos bolševiko 
savybės, nežiūrint 
indiferentiškumą 
mo politinės ir 
mes.

Tuchačevskio

Paryžiaus leidinyj “Revue 
Hebdomadaire” pasirodė Pierre 
Fervako atsiminimai apie “rau
donąjį generolą” — Mykolą Tu- 
chačevskį, kurį iškėlė į aukš
tybes Trockis. Ateityj tas ge- 

I nerolas gali dar sulbšli labai 
svarbią rolę sovietų Rusijoj.

Pastaruoju laiku Tuchačev
skis buvo raudonosios armijos 
generalinio štabo viršininkas. 
Tiesa, laikraščiuose kartą bu- 

I vo paskelbta, kad Stalinas ža- 
vių ncipiiiii/ iavii Limcvoj ' dąs jį iš tos vietos pašalinti,
tačiau išskiriant tokius atsiti- Ret kaip ten nebūtų, vienok 
kimus, kada butų pavojaus vi- raudonojoj armijoj Tuchačev- 
suomenės saugumui.

VII strapsnis.
Respublikos ginkluotosios pa

jėgos naudosis visomis laisvė-. A11. , „ k 4 sątrauka, sulig R. G—evo, yramis, kurios, sekant Kanonų ’ v
Teisės nuostatais, šv. Sosto yra 
suteiktos kariuomenėms, Karo 
kapelionai eis savo pareigas, 
būdami žinioje Arkivyskupo, 
kuris turės teisės juos rinktis.

(Vertimas)

švenčiausios ir Nedalomosios 
Trejybės vardu.
Jo šventenybė Popiežius Pijus 

XI ir Lietuvos Respublikos 
Prezidentas, p. Antanas Sme
tona,

Didžiai norėdami nustatyti 
Katalikų Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje ir išvesti taisykles, ku
riomis bus tinkamai ir 
viai tvarkomi Bažnyčios 
lai Respublikos žemėje,

Ryžosi sudaryti tam 
Konkordatą.

Del to Jo šventenybė Popie
žius Pijus XI ir Lietuvos Res
publikos Przidentas, p. Anta-

menę ginklan. Be to, dvasiniu-Į 
kams nebus dedama tokių pi-' 
lietinių pareigų, kurios nesu
derinamos su kunigo pašauki
mu, sekant Kanonų Teise.

VI straipsnis.
Laiduojami bažnyčių, koply-, 

čių ir kapinių neliečiamumas,'

į pilniausį 
link bolševiz- 
socialinės es- Ker-čhoo!

pasto- 
reika-

tikslui

skis visvien pasiliks žymus šu
las. Todėl, manau, bus įdomu 
su tuo žmogum kiek arčiau 
susipažinti. Fervako atsiminimų

atvirai sako, kad jokia demokratinė Lietuvos valdžia nas Smetona, paskyrė savo pil-
noi i rru Imtini n i a •nateisiais įgaliotiniais:

JO ŠVENTENYBĖ:
Jo Eminencija Reverendissi- 

imą Kardinolą PETRĄ GAS-
Lietuvos smetoniniai tautininkai užsimanė būt kle- LLor UULlKUo £ZKL£11JLIN-

TAS:
Jo Ekscelenciją, p. profesoriųAUGUSTINĄ VOLDEMARĄ,

PRALENKĖ KLERIKALUS

rikališkesni už pačius klerikalus. Jie pasirašė tokį kon
kordatų su Vatikanu, kokio nebūtų drįsę pasirašyti 
krikščionys demokratai.

Krikdemai, kaipo stambi politinė partija, butų tu- Ministerį Pirmininką ir Užsie- 
rėję atsižvelgti į plačiąją visuomenę — ne tik.į minias, Reikalų Ministerį. 
kurios balsuoja už juos, bet ir į kitų partijų žmones, i Aukščiau išvardyti pilnateisiai 
Todėl jie nieku budu nebūtų galėję pritarti tokiam mo- įgaliotiniai, pasikeitę . įgalioj i- 
kyklų pavergimui katalikų dvasiškijai, kokį numato da- mais» sutarė šiuos nuostatus: 
bartinis konkordatas.

Savo laiku krikščionys demokratai parodė, kad jie
1 straipsnis

Katalikų Bažnyčia, bė apei
gai! šokti į akį ir pačiam šventam Tėvui, jeigu jisai per-, skirtumo, naudosis Lietuvos 
daug atvirai užgauna Lietuvos liaudies jausmus, — Respublikos žemėje visomis 
kaip tai buvo Romos papai pasirašius su lenkais sutartį laisvęmis» reikalingomis Savo 
kuria Vilnius buvo priskirtas prie Lenkijos. w v

Bet tautininkai' nepaiso nei visuomenės opinijos, nei taip’pat SavTreikaTams ir Sa- 
tautinių krašto reikalų. Jiems rupi tiktai išlaikyti vai- vo turtams administruoti bei 
džią savo rankose — lygiai, kaip Stalino klikai Mask- rūpinti, laikantis Dievo Įstaty* 
voje. Ir dėlto jie nubėgo pas popiežių ir pasisiūlė jam my ir Kanonų Teisės, 
išpildyti visas jo užgaidas, kad tik jisai juos paremtų II straipsnis
ir padėtų jiems “suvaldyti” krikščionis demokratus,* Vyskupai, Dvasiškiai 
kurie yra opozicijoje. Kai pasklido žinia apie konkorda
to pasirašymą, tai vienas šliaužiojančių smetonininkų 
organas Amerikoje, su pasitenkinimu rašė, kad “Volde
maras nulošė kun. Krupavičių”.

Tiesa, kad “nulosi (ar ilgam, tai kitas klausimas). 
Bet kas yra to “lošimo” objektas (daiktas)? Nu-gi Lie
tuvos mokyklos, Lietuvos kultūros ateitis! Ar ne per 
didele tai yra kaina už tai, kad Smetonai su Voldema
ru butų progos dar keletą mėnesių ilgiaus pasėdėti 
“tautos vadų” sostuose? » ’

_ I Respublikos
| laisvėmis,

7 dvasiškai valdžiai ir Savo baž
nytinei jurisdikcijai vykinti.

maždaug tokia: x
Tuo laiku, apie kurį * rašo 

Fervak, “generolas” Tuchačev
skis buvo leib-gvardijos Semio- 
novo pulko praporščikas. Pra
porščikas vokiečių nelaisvėj.

VIII straipsnis. j Atsiminimai prasideda nuo 
Sekmadieniais ir Nepriklau- susitikimo su Tuchačevskiu In- 

somybės dieną kunigai, laikyda- golstadto tvirtovės 
mi pamaldas, skaitys liturginę kur jis pateko 1916 m. vasa- 
maldą už Lietuvos Respublikos 
ir jos Prezidento gerovę.

IX straipsnis
Nė viena Lietuvos Respubli

kos dalis nepriklausys nuo vys
kupo, kurio buklas rastųsi už 
Lietuvos valstybės sienų. Baž
nyčios provincija, kurios dioce- 
zijos ir prelatura yra nustaty
toj Bullos L i t h ua n o r u m 
G e n t e, nebuą keičiama, ne
susitarus išanksto su Lietuvos 
Vyriausybe, išėmus parapijų 
ribų pataisymus, reikalaujamus 
tikinčiųjų gerovės, šiaip ar 
taip Bažnytinės provincijos,

IX forte,

giminingumas 
su bolševizmu pasireiškia jo pil
niausiu amorališkumu. Kiekvie
noj frazėj to smalsaus ir vi
sapusiško žmogaus, kurį fran
cuzų Belaisviai pavadino Tou- 
cbe-a-Touski, pra matoma sva
jonė viską sugadinti. Charakte
ringa ir tai, kad kalbėdamas 
su franeuzais apie Versalį jis 
klausia: — Ar jums neatėjo 
j galvą mintis pastatyti dirb
tuvę tarp palociaus ir prūdų? 

Tuchačevskis harmonijos ne
mėgsta. Todėl jis taip ir kal
ba.

Fervak rašo, jog Tucliačev- 
skis mėgdavęs pasakoti seka
mą atsitikimą iš savo kūdiky
stes gyvenimo.

Kartą jis susipykęs su savo 
guvernantka. Kad atkeršyti jai, 
jis savo tris katinus pavadi
nęs dieviškais vardais. Deliai 
to guvernantka, žinoma, turė
jo labai daug nesmagumo.

Fervak yra tos nuomonės, 
kad Tuchačevskiui gailesio jau
smas nėra žinomas.

Taip pat jam nėra žinomas 
ir garbės jausmas.

Pradžioj jau buvo minėta, 
kad jis pabėgo iš nelaisvės. Pa
bėgo tokiu budu, kuris papra
stai nėra skaitomas garbin
gas. Pabėgo Tuchačevskis “iš

Nusičiaudėjimas yra pasarga
Stabdyk tą šaltį laiku! HILL’S Cascara 
Bromide-Quininc tą atliks. Sustabdo šal
ti j vieną dieną, nes jame yra keturi rei
kalingi daiktai krūvoje — sustabdo šal
tį, sulaiko karštį, paliuosuoja vidurius, 
atgaivina kūną. "Bukite tikri, kad gau
nate HILL’S.

Raudona Dėže 30c Visur

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam Iviesas i 
elektros jiegą j nau 
jus ir senui namui i 
mainom naujas liam 
pas į senas; duodam 
ant lengvo iimokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Pbone Canal 2591

ir ti
kintieji galės laisvai ir tiesiog 
siektis į šv. Sostą. Eidami sa
vo pareigas, Vyskupai galės 
laisvai ir tiesiog susisiekti su 
savo Dvasiškiais ir tikinčiai
siais, taip pat galės skelbti sa
vo įsakymus, liepimus ir gany
tojiškus raštus.

III straipsnis.
Kad butų palaikomi draugiš

ki santykiai tarp šv. Sosto ir 
Lietuvos Respublikos, gyvens 
Lietuvoje Apaštališkasis Inter- 
nu nei jus, o prie šv. Sosto—Res
publikos Ministeris.

IV straipsnis.
Valstybės įstaigos duos sa

vo paramą Bažnyčios nutari
mams ir sprendimams vykin
ti: atstačius dvasiškį arba at
ėmus iš jo bažnytinę benefici
ją; uždraudus vilkėti dvasiškio 
rūbais, renkant 
Bažnyčios reikalams, 
Valstybės įstatymų.

Y straipsnis.
Eidami savo teisiogines par

eigas, dvasiškiai naudosis ypa
tinga juridine globa. Kaip vals
tybės tarnautojai, taip lygiai 
ir dvasiškiai naudojasi teise, 
paliusuojančia tam tikrą jų la- 
gos dalį nuo teismo keliu deda
mo arešto.

Dvasiškiai gavę įšventinimą, 
vienuoliai, padarę įžadus, semi
narijų auklėtiniai ir noviciatų 
kandidatai, jei palieka ir to
liau dvasiškių arba vienuolių 

. . | luome, bus paliuosuojami nuo
išduoti j vtildžios rankas kornunistij atstovus ( acnin kariniij*prievolių dargi karui 
ir Vaillailt-Couturier, kaltinamus dėl skleidimo litera- ištikus ir šaukiant visą visuo-

AUKA — KAM?

Užvakar vakare, už kelių minutų prieš vienuoliką, 
New Yorko valstijos miestelyje Ossining buvo nugala
binta elektros kedėje p-ia Ruth Snyder ir jos meilužis 
Henry Judd Gray, oJ-|

Teismas buvo atidėjęs ekzekucijos laiką 24 valan
doms, bet prokuratūra rado, kad tas atidėjimas esąs 
neteisėtas, ir pasmerktieji negavo sulaukti ryto.

Na, ir koks buvo to skubinimosi ir iš viso to galar- 
bijimo tikslas?

Tiesa, Snyderienė su savo meilužiu buvo atlikę bai
sią piktadarybę — užmušę ^mogų (Snyderienės vyrą). 
Bet ar dabar užmušus juodu ta piktadarybė kuriuo nors 
budu yra atitaisyta?

Nugalabintoji moteris ir jos sąmokslo dalyvis, 
* Gray, paliko po mažą mergaitę. Koks bus jų gyvenimas 
po to, kai jų tėvus ištiko šitoks likimas?

Sako, kad už kraują turį būt užmokėta krauju. Bet 
ar tai yra teisingumas?

KAS PERDAUG, TAI ŠELAUK

Francijos atstovų butas 310 balsų prieš 227 nutarė

mezliavas 
leistas

rų.
| Tos smulkmenos čia reika- 
liuga pažymėti todėl, kad In- 
golstadto tvirtovėj vokiečiai 
laike tuos nelaisvėn patekusius 
karininkus, kurie bandė iš sa
vo stovyklų pabėgti. Tai ne
bloga atestacija kareiviui.- Be 
to, kaip matote, prie bandžiu
sių pabėgti karininkų priklau
sė kaip Fervak, taip ir Tucha
čevskis. Tik vienas buvo fran- 
euzas, o kitas — 'rusas.

Pravartu bus pabrėžti tą fak
tą, kad Tuchačevskis net iš 
dviejų atvejų bandė paspruk
ti’iš nelaisvės. Ant galo, 1917

diocezijų ir prąlaturos ribos su- m< jjs sėkmingai pabėgo iš In- 
taps su Lietuvos Valstybės šie- golstadto tvirtovės. Bet apie tą 
nomis. : pabėgimą pakalbėsiu vėliau. O

.dabar reikia pasakyti, kad Tu- 
• chačevskis buvo tikras karei
vis. Prie to užsiėmimo jis tu
rėjo patraukimą. Prie bolševi
kų jis prisidėjo ne iš baimės, 
kaip tai padarė kiti caro ar
mijos karininkai, o todėl, kad 
tarp jo ir bolševikų buvo ar
timas dvasinis giminingumas.

) Fervak savo atsiminimuose 
pabrėžia bent kelis kartus, kad 

įjam jau tada atrodė, jog Tu- 
į chačevskis pasirinks sau “rau
doną” kelią. Ir tai nežiūrint to 

. fakto, kad apie socializmą ar 
komunizmą Tuchačevskis jokio 
supratimo neturėjo. Markso 
“Kapitalą” jis vačgu bau ir j 

. v. . rankas buvo paėmęs.
'• kui2e.sl Konkordatų, ra-1 ))a iau to; laike llelaisves 

Tuchačevskis neturėjo jokių 
politinių įsitikinimų. Politiniais 
įsitikinimais j uk negalima pa- 

j apie tai, 
kad “žydai — kalės vaikai”

X straipsnis.
Kūrimas ir keitimas Bažny

čios beneficijų, Kongregacijų 
ir vienuolynų, taip pat jų Na
mų ir įstaigų pareis iš atatin
kamos dvasiškosios vyresnybės, 
kuri kiekvienu atveju, jei tie 
žygiai reikalaut iš Valstybės 
Iždo lėšų, ryšis tai daryti tik 
susitarusi su Vyriausybe. Kon
gregacijos ir Vienuolynai ga
lės laisvai steigtis ir būti Lie
tuvoje, jeigu jie, Kanonų Tei
sės taisyklėmis, sudaro Respub
likoje atskirą provinciją.

Jeigu jie nėra išpildę šitos 
sąlygos ir betgi yra jau įsigy
venę valstybės teritorijoje, tai 
namai, 
tifikiuojant jau įsikūrę, bus',| 
Valstybės pripažinti, tačiau be 
ypatingo šv. Sosto leidimo, nau- 
jų namų steigti nebus galima. vūdįnti‘‘"pareiškiinį

< XI straipsnis
Vyskupų skyrimas priklauso arba siuntimą kelionių caro ad- 

šv. Sostui. Jo šventenybė su-; 
tinka prieš paskirdamas Arki
vyskupą, diocezijų Vyskupus, 
Vyskupus-'padėjėjus, eum iu- 
r e s u c c e s s i o n i s, kreiptis, 
į Respublikos Prezidentą, kad 
įsitikintų jog Prezidentas netu-' 
ri politinio pobūdžio priežas
čių prieš jų kandidatūras.

XII straipsnis
Aukščiau minėti vyskupai 

prieš pradėdami eiti savo pa
reigas duos Respublikos Prezi
dentui ištikimumo priesaiką su
lig šita forma:

“Prieš Dicyą šventomis 
Kvangelijoniis prisiekiu ir 
prižadu, kaip pridera Vysku
pui, Lietuvos Respublikai iš-

tikimybę. Prisiekiu ir priža
du visu lojalumu gerbti pats 
ir įsakyti mano dvasiškijai 
gerbti Konstitucijoj pastaty
tą Vyriausybę. Be to, prisie
kiu ir'prižadu, kad neprisi
dėsiu prie jokio susitarimo ir 
nedalyvausiu jokiame pasita
rime, kuris galėtų daryti ža
los Lietuvos Valstybei arba 
viešajai tvarkai. Aš neleisiu 
savo Dvasiškijai dalyvauti 
tokiuose žygiuose. Rūpinda
masis Valstybes gerove ir 
panda, stengsiuosi šalinti 
kiekvieną pavojų, apie kurį 
sužinosiu, kad jai graso.”

(Bus daugiau

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai įtaisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausi* kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyri i atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

Taip

Trumpas paaiškinimas tiems, 
kurie nesupranta:

'lai reiškia, kad jis pasinau
dojo lengvata išeiti iš tvirto
ves, duodamas garbes žodį, kad 
nebandys bėgti.

Bet prie pirmos progos jis 
savo garbės žodį sulaužė.

Reikia pasakyti, kad jis sa
ve išstatė dideliam pavojui, 
šiaip bandantieji iš nelaisvės 
pabėgti nėra baudžiami. Bet 
kuomet Belaisviai duoda gar
bės žodį (kaip tai padarė Tu
chačevskis) ir nesilaiko jo, tai 
jie baudžiami mirtimi,
bent darydavo vokiečiai x laike 
pasaulinio karo.

Savo tuo pasielgimu Tucha
čevskis parodė, jog jis yra ne
įmanomai drąsus vyras. Bet 
jo drąsumas buvo amorališ- 
kas.

Tai, kas atsiliko su Tuclia- 
čevskiu Rusijoj, kur jis lai
mingai iš Vokietijos dasigavo, 
yra gan gerai žinoma.

Jis pasisiūlė Trockini, nežiū
rint į tai, kad Trockis “izrae
litas”, — kaip prifc progos pa
stebi Fervak. Jis pasisiūlė ir 
buvo priimtas į raudonąją ar
miją.

štai svarbiausi tos raudonos 
karjeros etapai: sumušimas 
kosloyakų prie Simbirsko; 
triuškinimas vienos Kolčako 
mijos, o paskui, 1920 m.,
giavimas į Lenkiją vyriausiojo 
karvedžio rolėj. Žygiavimas, 
kaip visi atsimena, buvo visai 
nesėkmingas.

Korespondentai tuo laiku Tu-

Mes Mokam Cash

S68.50
Ųž Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai į Lietuvą 
per Radio tik 25c.

Kaufman State
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, 111. Prieš City Hali. 
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak.

f; -

ce- 
su- 
ar-
žy-

raudonuosius Bonopartus. Bet 
prie Vislus raudonojo Bonopar- 
to svajones subyrėjo į šipu
lius.

Bet tas nepasisekimas nei 
kiek nepablogino Tuchačevskio 
padėties. Jis tapo paskirtas

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, 111.

Tei. Boulevard 3669
■ f' Į \ JV *

Patogiausias
Laikas
Užsisakyti
GYVENIMĄ
Pradžioj

Metų—Dabar

Prenumerata metama $2
Pusei metu $1
Kopija ................................. ...... 20c
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Banditai apiplėšė Branden- 
burg and Brandenburg kont- 
raktorių kompanijos pasiunti
nį, kuris nešė iš banko išėmęs 
$4,000.

Prisipažino
Harry Bogers, kuris pailgo 

iš Joliet kalėjimo pirm 18 mė
nesių, sugautas ir kvočiamas 
policijos prisipažino, kad jis 
priklausęs banditų gengei, išvo
gusiai iš Calumet City banko 
$8,000 pereitų birželio menesį.

Ieško galvažudžių
Fontenelle viešbutyje, 511 

Melrose str., buvo rasta pa
smaugta jauna moteriškė B. 
Chambers. Policija ieško trijų 
vyrų, kuriuos nužiūri papild
žius piktadarybe. Kastas mote
riškės kambaryje raštelis rodo, 
kad piktadariybė buvusi išpil
dyta keršio sumetimais.
Jau 21 asmuo užmuštas auto

mobilių
Iki ketvirtadienio, sausio 12 

d., Cook paviete dėl automobi
lių nelaimių prarado gyvastį 
jau 21 yiNita.

Gal išgelbės kūdikio gyvastį
Per 16 valandas -oksigeno 

mašinos pagelba palaikyta gy
vastis sunaus tūlų Smith, gy
venančių 9422 So. Calumet av., 
— kūdikio 11 dienų. Pagalios 
įleista kūdikiui motinos krau
jo. Ir dabar, daktarai mano, 
kūdikis stiprėjąs.

šunų šaudymas atidėtas

Klaida, galinti kainuoti 1,000,- 
000 dolerių

Miesto advokatas (corpora- 
ition consel) Ettelson paskelbė 
pareiškimų, kad miestas praki- 

|šiųs mažiausia '$1,000,000, jei 
nebusią pataisyta klaida, kurią 
padarė vadinamoji taksuotojų 
taryba (the board of asses- 
sors). Iš apdraudos kompanijų 
turėtų miestas gauti tą milio- 
ną dolerių. Pataisyti klaidą 
peržiūrėtojų taryba (board of 
reviow).

* * *

Chicagos moterų kliubas sta
tys sau trobesį, kuris kaštuos 
$750,000.

Komandierius Ri- 
chard Byrd Chi- 

cagoje
Komandierius Bichard Byrd 

žinomas kelautojas, bus Chiea- 
goje sausio 25 dienų. Jam Illi
nois Moterų Balsuotojų Lyga 
rengia prakalbas. Kalbės jis 
apie savo lėkimų orlaiviu per 
Atlantiką. Be to, jis papasa
kos apie sumanymą ateityje 
suruošti ekspediciją į pietų polį. 
Prakalbos bus laikomos Or
chestra salėje. Bus rodomi taip 
gi pa veikslai — vaizdai iš lėki
mo per Atlantiką.

Įdomios diskusijos ___ _ A
Svarbiosios kriptys pramo

nės stantykiuosc — tokioje te
moje rengiama diskusijos atei
nantį sekmadienį, sausio 15 d., 
Erlanger teatre, Clark, gatvė, 
arti Bandolph st.

Bus kalbama apie keitimąsi 
šios šalies samdytojų ir darbi-

9 -

%

Tarp Chicagos
Lietuvių

Ųr, '""r,....,-',

Bridgeportas
Sužeidė lietuvį

Vakar apie 3 vai. po pietų, 
Adomas Verbila vajiavo anglių 
vežimu Halsted gatve, 'ries 33 
gatve vežimą užgavo galveka- 
ris, Verbila nukrito nuo veži
mo ir tapo sunkiai sužeistas. 
Sužeistasis nuvežtas į St. Paul 
ligoninę.

Šerno Fondo Komi
tetas rengia kon

certą
šerno Fondo Komitetas spar

čiai rengiasi koncertui, kuris 
įvyks sausio 25 d. Lietuvių Au
ditorijoje.

Kiek teko patirti, Komitetas 
jau turi žymių musų daininin
kių — solisčių ir chorų pasi
žadėjimus dainuoti. Dalyvaus 
taipgi Ukrainiečių choras ir vie
na operos dainininkė ukrainie
tė. Kaip atrodo, tai koncertas 
turės būti puikus ir visiems at- 
silankusiems suteiks smagu
mo.

Šerno Fondo Komiteto 'ren
giamų koncertų turime visi nuo
širdžiai remti. “Dėdei šernui”, 
reikia pastatyti tinkamas pa
minklas, o tam reikalingos au
kos — pinigai. Tūkstančiai mu
sų vientaučių skaitė “Lietuvą”, 
kurią redagavo “šernas”. Ačiū 
jo darbui, mes daug tautinės 
sąmonės įgijome. O ką bekal
bėti apie jo išrašytas knygas 
ir vertinius, kurie pasiliks il
gam ilgam laikui lietuvių tar
pe? ’ i .

ti dėkingi pirmtaklinams, todėl 
ir mes, ypatingai chicagieČiai 
lietuviai, pas kurios jo kapas 
yra, turėtumėm remti visa šir
dimi Komiteto sumanymų.

Broliai, rengkimčs koncertui, 
kuris įvyks sausio 25 d. Kiek
vienas mažas prisidėjimas pa
didins ir papuoš jo paminklą. 
Aukos yra reikalingos. Draugi
jos ir pavieniai asmenys prisi
dėkite kiek galite. Nelaukite, 
čekius rašykite ar “money or
derį” išpirkite vardu: šerno 
Fondas, o siųskite finansų sek. 
šiuo antrašu: St. Grišius, 6228 
So. Sucramento Avė., Chicago, 
111.

puikų paminklų pastatyti. Tur 
būt, kad didesnis nuošimtis 
teks musų kolionijos gyvento
jams aukų sudėti. Todėl virš- 
minėtas rengiamas koncertas 
turėtų pasireikšti kaipo visų 
Chicagos lietuvių vakaras.

— K. J. S.

The Stofe ofĄ YSatisfaction,

i2WeMI
HALSTED ST,*™* ROOSEVELT ROAD

CHICAGOS ŽINOMAS TAUPYMO KAMPAS

Jeigu lik chicagieČiai gerai 
šubrustų, tel ir vieni galėtų

NAMŲ
PEOPLES BANK

47 St. & Ashland Avė.

SH.OLINAM 
PINIGUS

DIDELIS DOVANU BALIUS
Lietuvių Tautiškos Parapijos

(3501 So. Union Avė.)
Nedėlioj, Sausio (Jan.) 15 d., 1928

Pradžia 7 vai. vakare
Kiekvienas turės progą laimėti $5 pinigais. Grieš puiki

muzika šokiams
Kviečia KOMITETAS

1

METINIS BALIUS
—*— Rengia -----

Leib. Gv. D. L. K. Vytauto ant Bridgeporto
Nedėlioj, Sausio (January 15 d., 1928

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street

Salė atsidarys 6:30 vai. vakere. Pradžia 7:00 vai. vakare
MUZIKA JOHN RAKAUSKO VEDAMA ’

* Užkandžiai, gėrimai, cigarai pirmos kičuos. !
Maloniai kviečiame senus ir jaunus, vyruis ir moteris skait

lingai atsilankyti. Iš savo puses mes rūpinsimės visus svečius , 
ir viešnias širdingai priimti ir noriai patarnauti.

KOMITETAS.

——

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS
TIKTAI PANEDĖLYJ
Mohawk ir Utica

DROBULĖS IR JOMS MATERIOLAS
Pigiau negu kainuoja audinyčioj

Kainos pažymėtos žemiau yra tokios mažos, kad net paprastos retail 
krautuvės negali taip pigiai tų drobulių nupirktį. Jus turėtumėt pa
sinaudoti ta proga, kad pripildžius savo staka ilgam laikui. Visos 
moterys žino tą materiolą, nėra geresnių audeklų. Bukit čia anksti 
panedėlyj.

Drobules Mohavvk
63x90
72x90
81x90
81x99
90x108 kiekviena

kiekviena 
kiekviena 
kiekviena 
kiekviena

Utica
I 81x90 kiekviena
I 81x99 kiekviena

■I 90x108 kiekviena

. 89c 

. 94c 
$1.00 
$1.29 
$1.44

$1.29
$1.44
$1.69

36 colių baltinamas dro
belių materiolas

10c
Storas aplinkui kraštukas, 
kiai suaustas audeklas.v
tins j keletą plovimų.

tan-
Nusibal-

8- 4
9- 4
10- 4 
100

Drobules Mohawk
baltinamos ..........................
baltinamos ......................

baltinamos ...........................
colių baltinamos ...........

Utica
baltinamos .......................
baltinamos ......................

9- 4
10- 4
100 colių baltinamos
81 colių rusvos ......
90 colių rusvos ......

81 Colio Mohawk

38c

38c
43c
47c
55c

50c
55c
61c
45c
50c

2 mastų platumo rudos 
mohawk drobules

36c
90 colių mohavvk 44c

Tūlas laikas atgal buvo pra
nešta, kad policistams duota 
įsakymas šaudyti palaidus šu
nis, bėgiojančius gatvėmis. Da
bar tečiaus įsakyta miesto ad
vokatams peržiūrėti įstatymus, 
kurie liečia šunis. Dalykas 
toks, kad policija nori žinoti, 
kur ji stovi šiame vajuje prieš 
šunis. Ji dabojusi, kad nerei
kėtų daug bylų turėti su nu
šautų šunų savininkais. Tuo 
tarpu pasiutusių šunų skaičius 
Chicagoje didėja.

ninku santykių. Samdytojų pa
žiūras išreikš Harry Newton 
Clarke, pramoninis inžinierius. 
Amerikos Darbo Federacijos 
vardu kalbės John P. Frey, o 
Norman Thomas, Industrines 
I>cmokratijos Lygos sekreto
rius, bus radikalesnių nuomo
nių reiškėjas.

Dėdė Šernas-(Juozas Adomai
tis) yra visų lietuvių, jis yra 
ir turi būti atmenamas ir ger
biamas. Jo pirmieji literaliniai 
darbai ir praskynė platų kelių 
į šviesesnį pasaulį musų pir
miesiems pilgrimams, kurie 
Amerikoje apsigyveno dėl ge
resnio duonos kąsnio. Visi es- F *

36 colių baltinamas muslinas, vasilkų ir hope rųšies

Maskaradų Balius
Rengia Tautiška Draugystė 

Lietuvos Dukterų

Sukatoj, Sausio 14 d
TAUTIŠKOS PARAPIJOS

svetainėj
3501 So. Union Avė.

Pradžia 6:30 vai. vakare

Bus išdalinta visokių ge
rų ir brangių dovanų, šo
kiai prie orkestros iš Itali
jos Kviečia visus atsilanky
ti Komitetas.

METINIS

KONCERTAS ir BALIUS
Chicagos Lietuvių D-jos Sav. Pašelpos

įvyks

Nedėlioj, Sausio (Jau.) 15 d., 1928 
WICKER PARK SALĖJE 

2040 W. North Avė.

Programą išpildys Birutės choras po vadovyste S.
Šimkaus. Programas prasidės 4 vai. po pietų. 

/
Įžangos tikietai 75 centai f

Kviečia skaitlingai atsilankyti Rengėjai.

$875.00 DOVANŲ $875.00
13-tas Iškilmingas Maskaradinis

' • /

Rengia Lietuvių Raudonos Rožės
Pašelpos Kliubas

• Sukatoje, Sausio-Jau. 14, 1928
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVET.

llth St. ir 49th Ct., Cicero, III.
Pradžia 7:30 vai. vakaro'. Tikietas 75c. su drab 
padėjimu. Muzika J. F. Pociaus.

Kviečia visus L. R. R. P. K.

Xxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KA-TIK IŠ LIETUVOS PARVEŽTA NAUJI 
‘ ĮDOMUS KRUTAMI PAVEIKSLAI

Fotografuota 1927 m.
Pirmą kartą rodomi Amerikoje.
Tautiečiai! Ateikite pamatyti Lietuvą gyvą pavei

ksluose kaip ji šiandien išrodo, kiek pažangos padarė 
per 0 metus laisvo gyvenimo. Lietuvos valdžia. Kariuo
menė. Jaunimas. Lietuvos-Lenkijos demarkacijos lini
ja ir šimtai kitų paveikslų miestų, 'miestelių ir ūkinin
kų gyvenimas.

Rodys ir aiškins C. G. Lukšis.
Bus rodoma sekančiose vietose:
Sausio 15 d., Liberty Hali, Cicęro, III.
Sausio 17 ir 18 dd., Liet. Auditorium, 3133 S. Hal

sted St.
Sausio 19 ir 20 dd., Meldažio svet., West Side.
Sausio 22 d., parap svet. Springfield, III.
Sausio 23 d., Eagles Theatre, Westwille, III.
Vasario 2 d., Liet. Svetainėje, Detroit, Mich.
Vasario 5 ir 6 dd., šv. Jurgio Draugijos svetainėj, 

Grand Rapids, Mich.
Vasario 9 ir 9 d., Parap svet. CIeveland Ohio.

Pradžia visur 7:30 vai. vak.
10c pan LUKšl svetainėje sekančiusTeipogi bus gulima gauti po 

Lietuvos miestų paveikslus:
ALYTUS 
AIRIOGALA 
ANYKŠČIAI 
ALVITAS 
BALBIERIŠKIS 
BIRŠTONAS 
BABTAI 
BIRŽAI 
BUKONYS 
DAUGAI 
DOTNUVA 
ČEKIŠKIS 
GRINKIŠKIS 
GARLIAVA 
GIRKALNIS 
GRŪŠLAUKIS 
GUDŽIŪNAI 
ILAKIAl 
JURBARKAS 
JONIŠKIS 
JONIŠKĖLIS 
JEZNAS 
KAUNAS 
K EI) AINI AI 
KRETINGA

A

J KURŠĖNAI 
^KLAIPĖDA 

KALVARIJA 
KALVARIJA 

Žemaičių 
KROSNA 
KELMĖ 
KAZLIŠKIS 
KAMAJŲ 
KLOVAINIŲ 
KRAŽIAI 
KRONIO 
LAZDIJAI 
LIUDVINAVAS 
LIELIUNAI 
MERKINĖ

.M ARI AMPULĖ 
MĖŽIŠKIAI 
NAUMIESTIS, 

šakju apskr.
NAUMIESTIS, 

Tauragės aps.
NEMAKŠČIAI 
PA NEVĖŽIS 
PRIENAI

I’ALANGA 
PAŽAISLIS 
PLUNGĖ 
PALIŪNĖ 
PAPILĖ 
PASVALYS' n 
pan Delis 
RAGUVĄ 
RADVILIŠKIS 
RASEINIAI 
RAUDĖNAI 
ROZALIMAS 
RUMŠIŠKIS 
ROKIŠKIS 
ŠAKIAI 
SALANTAI 
si M'LlAi 
ŠIUALĖNAI 
SEIRIJAI 
SINTAUTAI 
ŠVENTAzERIS 
SKRIAUDŽIAI 
SKAUDVILĖ 
SKUODAS

ŠILAVA 
SĖDA * 
TAUJĖNAI 
TAURAGĖ 
TELŠIAI 
TYTAVĖNAI 
TIRKŠLIAI 
TRIŠKIAI 
UKMERGĖ 
UTĖNA 
VARNIAI 
VILKAVIŠKIS 
VIRBALIS 
VELUONA 
VEIVERIAI 
VILKIJA 
VARĖNA 
VIDUKLĖ 
VILNIUS 
VIEKŠNIAI 
ŽASLIAI 
ŽEIMIAI 
ŽEŽMARJĄI 
ŽIDIKAI

..____________________________________________ __ ■ _____ ...u.._____

12c

Vaikų 50% vilnoniai 
union siutai

Vasilkų ir hope muslinas, puikios sunkios rųšies, nepaprastos vertės, 
specialiai mastui •...... 12c

75c
8.;

Natūraliai pil- 
}ki union šii
tai, rudeninio 
sunkumo, su 

rankovėmis, 
iki kelių ilgu

mo, didumo 24 
iki 34, papra
stai $1.95 ver 
tės.

3X10.6 pėdų sampeli- 
niai kaurai

S 18.98
Be

union siutai

i

Vyrų 50% vilnoniai

vilno- 
ir ori- 
vertės,

siūlių velvet arba Brussals 
kaurai, tankiai suausti, 
nio materiolo, chiniškų 
ental išmarginimų, $30 
lengvais išmokėjimais.

$1.99
66c

(un Ir rudi, su

rankovėmis,

gurno, papras

tai $4 vertės.

Tankiai suausti, puikios rųšies 
vatos, visokių spalvų, kiekvie
na veria $1.25.

64X76 colių vatiniai 
blanketai

Stori, balti,

iki kelių H-

iŠ

97c
Padarytos iš geros rųšies da- 
niask, kvalduota apačia, trimo- 
tns su 2 colių platumo fringe, 
Visokių gražių spalvų.

Dcmask Valancc 
mastui

Vaikų vilnoniai 
sveteriai

lioyat audinyčių svo
teliai, stori, su fia- 
likiniais kalnicriais, 
atsiūtos rankoves ir 
kraštukai, verti $5 
ir $6.

S1.99
La

Malt
.1.1 s,

Swiss Bohemian
Malt ir Hops

49c
ir Hops, šviesus ir tam-
<•1 19c



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Sausio 14, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dainuos rytdienos 
koncerte

LSS. 4 kuopos susi
rinkimas .

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
4-tos kuopos susirinkimas į- 
vyks antradienyje, sausio 17 d. 
Vieta: Raymond Chapel. Susi
rinkimas prasidės 8 vai. vaka
re. Bukite visi kuopos nariai 
laiku. —V. P.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

ATYDAI
Pianų tyčeriai. mokiniai ir tė
vai, kurie nori vaikus prala- 
vinti muzikoje, tokia proga ne- 
visados pasitaiko. Del stokos 
vietos turi būti parduota už že
miausią kainą. Kožnam apsi
moka pamatyti šiuos bargenus:

JULft šIRVAITfi-GAPšlENfi, 
soprano, dainuos rytoj didelia
me Chicagos Lietuvių Draugi
jos Savitarpinės Pašalpos kon
certe Wicker Park svetainėje, 
2040 W. North Avė., 4 vai. po 
pietų.

manoma kviesti Lietuvos kai
myninių tautų atstovus, kaip 
tai: Latvius, Baltgudžius, žy
dus, Ukrainiečius, Estus, o tai
pgi žymesniuosius asmenis ir 
draugus iš amerikiečių. x Bus 
trumpos prakalbos, sveikinimai. 
Laike vakarienės bus muzika. 
Po vakarienės šokiai.

Tikimosi, kad visa Chicagos 
lietuvių visuomenė gyvai daly
vaus šiose nepaprastose iškil
mėse ir kad visos musų orga
nizacijos prisidės ir sumanymų 
parems, ir kad kiekvienas iš 
musų rūpinsis, kaipo savo rei
kalu, idant ši jubiliejinė vaka
rienė pilnai pasisektų. Bilietų 
kaina — $3.50. Bilietus jau ga
lima gauti visose žymesnėse 
lietuvių įstaigose Chicagoje. 
Pageidaujama, kad butų rezer
vuojamos bankiete vietos iš 
anksto: kuo daugiau tikietų 
bus paimta iš anksto, tuo leng
viau bus komitetui kuo gra
žesnę salę minėtame Stevens 
viešbutyje užimti.

Sekantis šio komiteto pasita
rimas įvyks antradienyje (sau
sio 17 d.) vakare, 8:30 vai., 
konsulo raštinėje.

L. Gaižaitė, pasitarimo sekr. 
Bm. 1232—008 So. Dearbom 
st., Chidago. Tel. Harrison 
8803.

Sausio 29 d., p. J. Hertmu- 
navičia, temoje: “Demokratijos 
Evoliucija”.

Vasario 5 d., advokatas Jo
nas Bučinskas, temoje: “Jau
nuomenės Auklėj imas”i

šias 'prelekcijas rengia A. L. 
T. Sandaros 4-to apskričio ren
gimo komisija. Ypatingai pa
tartina, kad Sandariečiai labiau 
kreiptų domę į šį apšvietos dar
bą ir lankytų paskaitas.

— Aras.

18-ta Gatvė

Atlankė “Naujienas”

Trečiadienyje, sausio 11 die
ną, “Naujienas” atlankė J. 
Li litas (Liutkauskas), United 
States laivų kompanijos atsto
vas, nesenai sugrįžęs iš Lietu
vos. P-nas Liūtas ketino už
trukti Chicagoje keletą die
nų. į į

jįjį
JĮ S i m ano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja ■ 

skolina pinigus ant lengvų išlygų
S Bcn. J. Kazanauskas, Raštininkas

2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

KUR GERIAUSIA PADĖTI PINIGUS 
PER ŠIUOS NAUJUS METUS

Geriausia ^jums pasi
rinkti savąją Pirmuti
nę, Stipriausią ir Se
niausią Lietuvių Valsti- 
jinę Banką Amerikoje

Schoeder Bros. Pianas No.
.. 53952 už................................. $65.00

W. W. Kimball ('o. pianas No.
218460 už .......................... $110.00

W. W. Kimball Co. pianas,
No. 181116, už ................... $72.00

Kimball Grojiklis, $750.00 ver
tės, No. 344178, už ........ $278.00

Kerzheim pianas No. 87833,
už ............................ ~........... $48.00

Vose and Son pianas už .........  $29.00
Stark Cabinet Grand No. 47556,

už ............................................ $95.00
Stark Pianas, No. 84426, ver

tės $700.00, už ............... $295.00
H. ('. bay Electric Keproducer

vertės $800.00 už ........... $325.00
Victor Ope radio Electric graji-

namas, įmetant nikelį, gera-
* me stovyje kaip naujas. No.

121241 vertės $1000, už $295.00 
Gulbransen Brojiklis už .... $295.00 
H. C. Bay Grojiklis pianas ver- 

; tės $600.00, už ................. $235.00

VICTROLOS

Victrola, Ortophonic No. 30795, 
vertės $125.00, už .......... $69.00

Victrola Ortophonic, No. 23537, 
vertės $150.00, už ........... $82.00

Columbia Grafonola, 3 springsų 
motoras už .................  $29.00

Victor vertės $200, už ....... $62.00
Brunsvvick Radiola 35, Phono- 

grafas ir Radio krūvoje už $98.00
Brunswick Bhonografas, 4 

springsų, išgrajina 10 rekor- 
♦lij vienu užsukimu už .... $39.00

I larmony ricxvija>» garsus console
Phonografas už ................... $54.00

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

10-ties metų Lietu
vos nepriklausomy

bės sukaktuvėms 
paminėti

Lietuvos konsulo Chicago- 
je, p. Žadeikio, kvietimu, 6 d. 
sausio buvo susirinkęs konsu
lo raštinėje gražus būrelis Chi
cagos lietuvių visuomenės vei
kėjų aptarti 10 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių 
rekalą. Susirinkusieji pripažino 
būtiną reikalą bendromis pajė
gomis surengti jubiliejinį ban- 
kielą. Pasitarime pirmininkavo 
p. J. Hertmanavičius. Susirin
kusieji sutvėrė tam tikslui Chi
cagos Lietuvių Komitetą ir 
kviečia prie jo dėtis visus tuos, 
kurie neturėjo progos į šį pa
sitarimą atvykti.

Nutarta surengti dailus ban- 
kietas naujame Stevens vieš
butyje sekmadienio vakare, 19 
d. vasario. Vakaro programas 
dar nebuvo smulkiai nužiūrėtas, 
bet yra numatoma turtingas 
dailės programas, kurio išpil
dymui manoma kviesti visas 
lietuvių meno jėgas Chicagoje. 
Iškilmių svarbai paženklinti

Paskaita
Skaitys Dr. S. Biežis

15 d. sausio

Praeitą septintadienio ryte, 
sausio 8 d., p. S. Rodis labai 
plačiai aiškino senovės lietuvių 
istoriją ir tikėjimą. P. Kodžio 
prelekcija buvo žingeidi ir svar
bi, tą gali pasakyti visi, kurie 
girdėjo.

Šio septintadienio ryte, sau
sio 15 d., nuo 10 iki 12 valan
dos, Lietuvių Auditorijoje Dr. 
S. Biežis duos paskaitą temo
je: “Kaip galima prailginti 
žmogaus amžius”. Todėl gyve
nantieji ne pertoliausiai atvy
kite išgirsti svarbią pamoką 
apie savo sveikatą ir gyvybę.

Sausio 22 d., kompozitorius 
p. Stasys Šimkus duos paskai
tą temoje: “Kriptys ir Srovės 
Muzikoje”.

RADIO

Radiola 25, G tūbų vienu kont
rolių, neerikia nei dratų, ver
tės $250.00, už ................ $87.00

Radiola, 28, 8 tūbų, su elektra, 
už ................................... $190.00

Atwater Kent 20, 5 tūbų už $29.00 
Atwater Kent, 6 tūbų, su elekt

ra, vertės $150.00, už ....... $79.00
Atvvater Kent Model 35, su vis

kuo, už ............................... $40.00
Crosley, 6 tūbų, už ........   $42.00
Crosley, 6 tūbų elektrinis už $85.00 
Freshman, 5 tūbų už ........... $19.00
Mohawk, 5 tūbų už .......... *... $23.00
Mohawk 6 tūbų už ............... $32.00
'Spartan 6 tūbų už ............... $90.00
HoWard 6 tūbų už ............... $90.00
Columbia, Victor, Brunswick

Rekordai seni numeriai po .... 19c 
Rollės dėl Grojiklių pianų po 19c 
Radio Tūbos naujos po ........... 85c
B. Baterijos 45 volt. po ....... $1.45

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiii^

METROPOLITAN STATE BANK
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

Sutrauk savo pinigus čionai, kur žinai kad busi 
patenkintas patarnavimu ir apsauga

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

morgičių
Šios Bankos saugumą galite spręsti iš to, kad 
KAPITALAS IR PERVIRŠIS YRA $400,000.00
• Banko Turtas virš $3,500,000.00

DAR YRA LAIKO ĮSTOTI I MUSŲ KALĖDINI 
JKLIUBĄ

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd Street, Kampas Leavitt St.

Bankas atdaras šj vakarą iki 8:30 vai. vakaro.

SEZONAS SU BRASTO
MIS SLOGOMIS RANDASI 

ČIA!

Neklauskite “Kur jus jas 
gavote?” bet pradekit tuo
jau gydytis! Tai yra grei
čiausias būdas: vartokit 
Trinerio Cold Tablets be 
atidėliojimo, o nuo kosulio, 
;ai vartokit Trinerio Cough 
Sedative, bet visuose atsi
likimuose vartokit Trinerio 
Kartųjį Vyną tuojau, nes 
visuose tokiuose atsitiki
muose svarbiausia yra tu
rėti liuosus vidurius. Rei
kalaukit dykai sampelinio 
butelio nuo Jos. Triner 
Co., 1333 S. Ashland Avė., 
Chicago, III. ir įdėkit 10 c. 
persiuntimo išlaidoms. Tri
nerio Kartusis Vynas yra 
atsakančiausias pravalnini- 
mui tonikas.

Prašalink Slogas Su

JONAS A. RASTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 9 dieną, 1928 m., 

sulaukęs apie 47 metų amžiaus. Pagyveno Amerikoj apie 
26 metus. Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskričio, Kalnujų 
parapijos, Šimkaičių valsčiaus, kaimas Širbentų. Paliko 
dideliame nuliūdime brolį Franciškų ir brolienę ir seserį 
Prancišką ir švogerį Rasgius. Taipgi paliko 2 pusbrolius 
Joną ir Antaną Basčius Amerikoje. Lietuvoje paliko senus 
tėvelius ir brolį Juozapą ir seserį Anelę.

Kūnas pašarvotas randasi 3227 Emerald Avė. Laido
tuvės įvyks utarninke, sausio 17 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Jv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Basčio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Brolis, brolienė, sesuo, švogeris, pusbrolis ir visi giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis Tel. 
Boulevard 4139,

r
.♦H

V-J
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Greit pagelbsti nuo Slogų,

Just-iT
O OINTMENT I

35c. slovikė- 
lio „užtenka 
dėl 50 sykių

Įsibrėžimų, Nudegimų 
daug kitokių atsitikimų 

SAUGUS-GYDANTIS- 
ANTISEPTIKAS

Garantuoja, kad užganėdins 
arba pinigai grąžinami 

PARANKUS NAMUOSE 
DAIKTAS

Labai geros po nusiskutimo 
Visose aptiekose

DEL LENGVESNIO VALDYMO - SUSTOJIMO - VAŽIAVI
MO - SIS SPIRITED NASH SEDAN

Nupirkit vieną šių didelių Nash Spe- 
cal Six 4 durių Sedan, jie yra nau- 

• jomis pigiomis kainomis, $1335 f.o.b. 
Nash dirbtuvėj.
Jus surasite, kad jis yra saugesnis 
karas dėl važinėjimo, kuris yra pa
gerintas 2 budais ir 4 ratų brekiai. 
Jus surasit^, kad jis yra daug pato
gesnis karas dėl važiavimo, jis tu
ri žinomą Nash 7-bearingų Valve-in- 
Head motorą — smarkiai bėga — 
vienodai ir tykiai prie kiekvieno ėjimo, 
šis karas yra toks kaip pusantro ki
tų karų. Nash, be abejonės, yra leng- 
viausis valdyme karas' šiandie pasau-

• lyje*

Ir lengviausis vąžinėtis tos rųšies. 
šis Nash Sedan yra dėl penkių, jis 
turi naujus Nash springsus iš spe- 
cialio proceso alloy-ptieno, dėl didžiau
sio vienuodumo kaip jus važiuojat. .. 
Atsilankykit šiandie ir apžiurėkit Šį 
puikų sedan. Apmuštas su pirmos rų
šies mohair ir walnut medžio panel. 
Yra vanity case, rūkymui setas, wąl- 
nut medžio valdymo ratas, gražių 
instrumentų grupė ir walnut užbai- ’ 
gimo panel.
Dasižinokit apie musų geras išlygas 
už jūsų dabartinį karą prieš pirkimą.

Cicero Auto Shop, 5912-14 West 22nd Street 
Chicago Nash Co., 2000 So. Michigan Avenue 
Roseland Motor Car Co., 10857 Michigan Avė.

b;
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visuomis — Domas 
Šidlauskis

Užvakar atvažiavo iš New 
Yorko Cliicagon du mėnesiu at
gal atkeliavusis iš Lietuvos 
Domas šidlauskis — Visuomis. 
Lietuvių visuomenei jis yra pla
čiai žinomas kaipo koperacijos 
pionierius, žurnalistas ir nau
jos religijos įkūrėjas, lekto
rius. ~

Gimęs 1S78 m. gret Mažei
kių mažažemio — naujakurio 
šeimoj po žiemų mokinosi kai
mo (slaptoj), liaudies ir atei- 
namojoj mokyklose; toliau dė
dės kunigo Igno šidlauskio re
miamas — Liepojos gimnazijoj 
iki 1898 m. ir pagaliau Leip
cigo (Vokietijoj) Aukščiausioj 
Prekybos Mokykloj ir universi
tete iki 1905 m. Tarnavo ka
riuomenėj: rusų Petrograde, 
Vilniuje ir Gomely, Lietuvos 
1920-23 m. Kaune (leitenan
tu).

Nuo 1901 m. šešis metus uo
liai darbavosi Lietuvių Social
demokratų Partijoj Vilniuje 
drauge su S. Kairiu, V. Siru- 
tavičiu, V. Kapsuku, K. Bieli
niu ir kt. Čia jis laikė parti
jos knygų sandėlj, gabendavo 
-iiteraturą net vežimais, išdaly
davo ja kur reikiant. 1905 m., 
išduotas dvarininko Misevičiaus 
iš Mordelių ties Taurage, liko 
areštuotas ir išsėdėjo kalėjime

PRANEŠIMAI

Draugystė Lietuvos Gojaus laikys 
savo metini susirinkimų, nedėlioj, 
sausio 15 d. 1:30 p. p. A. Bagdon 
svet., Union Aye. kampas ir 18 gt. 
Visi nariai bukite laiku ir nauju na
rių atsiveskite. Valdyba.

Dr-tės Dr. Vinco Kudirkos metinis 
susirinkimas įvyks šeštadieny, sau
sio 14 d., 1928 m., M. Meldažio svet., 
2242 W. 23rd PI., 7:30 vai. vakare. 
Draugystės metinis susirinkimas yra 
svarbus, nes yra daug dalykų dėl 
apsvarstymo, todėl bukite visi laiku 
ir atsiveskite savo draugus ar drau
ges prisirašyti j draugystę. Taipgi 
turiu pranešti, kad šiame susirinkime 
nariai gaus dovanų? Valdyba.

Dr-stė Meilės Lietuvių Amerikoj, 
laikys metinj susirinkimų subatoj, 
sausio 14 d., 1928 m., 7:30 vai. vak. 
J. Savicko svet., 1900 So. Union A v. 
Visi nariai malonėkite būti laiku, nes 
turim daug svarbių reikalu aptar
ti. Ir katrie užsivilkę su mokessčiais 
būtinai atsiteiskite. Taipgi atsives
kite savo draugus prisirašyti.

Valdyba.

Bridgeportas. — Dr. S. Biežis, lai
kys prelekcijų šiame scptintadieny, 
sausio 15 d., nuo 10—12 valahdos ry
to, Lietuvių Auditorijoje. Tema: 
“Kaip galima prailginti žmogaus 
amžius“. Kviečiame visus skaitlin
gai atsilankyti. A. L. T. Sandaros 
4 ap. r.-.............  Rengimo Komisija.

Lietuva Skolinimo ir Namų Sta
tymo draugija laikys metinj susi
rinkimų pirmadieny, sausio 16 d., 
parapijos svetainėje, 713 W. 18th 
St., 7:30 vai. vakare. Pribukite lai
ku. —John P. Evvald, sekr.

IŠKILMINGI ŠOKIAI surengti 
Jaunų mergaičių I C. Sodely įvyks 
šeštadieny, sausio 11 <1. 1928, J. J. 
Ežcrskio svet., 4600 S. Paulina St. 
Puiki muzika. Pradžia 6:30 vai. vak. 
(žangu 35c.

DABAR LAIKAS JSTOTI 
I NAUJIENŲ SPULKĄ 

sausio pirmos, 1928 metų. 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 
savo ateičia, turėtų prisira
šyti prie Naujienų spulkos.

Atdara dienomis ir vaka
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.
20 surija prasideda nuo

9 mėnesius.
Nuo 1907 m. iki praėjusių 

metų su mažomis pertraukomis, 
šidlauskis darbavosi kopė raci
jos dirvoj, kaipo buhalterijos 
instruktorius bei revizorius: lig 
karo vartotojų draugijose, po 
karo žemės ūkio draugijose.

Nuo 1903 m. yra žurnalistas, 
darbavusis bent 20 laikraščių. 
Religijos klausimais rašo nuo 
1911 m.; turi parašęs 9 daly
kus, kurių teišspausdintas vie
nas •— “Yisuomybė”, nes sto
koja lėšų. Savos religijos pro
pagandos tikslu Lietuvoj atli
ko 19 prakalbų, kol nebeduota 
leidimų (praėjusių metų 11.5 
d.). Amerikoj New Yorke, Bos
tone ir jų apylinkėse Visuomis 
atliko 14 prakalbų. Brooklyne 
yra įkurtas Visuomos Organi
zacinis Komitetas. (Visuoma, 
Box 67, 193 Grand Str., Brook- 
lyn, N. Y.).

Chicagoj prelegentas mano 
išgyventi mėnesį ir atlikti se
kančias paskaitas: 1). Ekono
minė bei finansinė padėtis Lie
tuvoje. 2). Ar mokslas gali pa
vaduoti religiją? 3). Kaip lie
tuvių tikėta ir betikima? 4). 
Kaip keitėsi žmonių supratimas 
apie dievybę, vėlę, pomirtinį gy
venimą ir t. t.? 5). Kodėl muš
tina katalikybė bei krikščiony
bė? 6). Kokia mano skelbiamo
ji religija? 7). Ko gero ir kaip 
lietuvių tauta gali duoti žmo
nijai? 8). Kaip pagerinti žmo
nių veislė?

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W 23rd PI. 
Chilago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis įr Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4147 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1110 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuves Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegijų; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site papeliją. 

Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po’ 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Tel. Boulevard 0313
Mrs. N. Žukauskas D.N.

Registruota Akušerka'dr 
Naprapatė 

3219 S. Morgan St. 
Patarimus dykai

Lietuvės Akušerės
Phone Viotory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal
State Bank .... 

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

=====================
Akių Gydytojai

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kęnvvood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25METT?ATYRiM0
Pritaikyme akinių <lel visokių akių

JOHN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue 
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16. 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:80 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashlantį Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South Wallace Street

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwdl St.

Valandos nuo 9-12, 1-5, G-8 vakare 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Res., 6641 South Albany Avenue 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas BrmiHwick D597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Lietuviai Daktarai

A. L DA VIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwo9d 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Westem Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M.

CHICAGO

Off. & res. Yards 8557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257 \
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago. III

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vukare

DR.MARGERIS 
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, Iii.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St.; Saite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dienų: Canal 3110

Naktį So. Shore 2288, Boulevard 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .... — 

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 Sb. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare. 
Nedeliomis ir šventad. 10—12 dieną.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0164

Įyafeys Gydytpjai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS k CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė, 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Falrfax 6858

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 8200

) Advokatai
JOSEPH J. GRISH

(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800

Namų Telefonas Republic 9728

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimą vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėl iomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS < 

Miesto Ofisas
190 North State St., Koom 1012 

Phone Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
1 pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—p 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A, A. DUS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

(Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

James M. Burke
Res. Tel. $tewart 1713 
GEORGE M. CRANEį 

Res. Tel. Saghiaw 9528 

Burke ir Crane
Advokatai

Ofisas Tel. State 5368---1731 
155 N. Clark St.

Room 1002

(
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CIASSIFiEB flliS.Į
Educational

____________Mokyklon____________

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai trreitui užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mfine- 
Bius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Ainerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime Įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

.1. P. Olekas, Mokytojau 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111.

CLASSIFIED ADS.
» ................ ........... ■■■■■ d į»*. b i -i < *

Educational
_________ Mokyklos____________

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. į savaitę
Organizojame naują instrumentų 

kliubą, nariai gauna instrukcijas po- 
puliaremis kainomis ir instrumentus 
už jų kainą. $75 vertės instrumentą 
už $80, išmokėjimais net po 25c. į 
savaitę.

Mumford Music
Studios,

Ine., ,
13 So. Kedzie Avė.
Phone Kedzie 6810

Miscellaneous
Įvairus

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago
GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 

šildomu boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American Stove 
Repalr Works, 3110 Wentworth Avė. 
Phone Victory 9634.
.     ■ ■ ■« ■ ■■ ■■ ...I m ■■■ M

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti .jums už 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
šmotais.

Boulevard 1036. -
LENTOS visokios rųšies, abelnai 

$20 už tūkstantį pėdų, 2X125, 2X145, 
2X10, 20 pėdų ir t. t. Phone Vic
tory 8706. 2415 Calumet avė.

4 GASOLINO pumpos beveik nau
jos, $150 kiekviena, 350 galionų 
baltos arba žalios malevos, $1.40 ir 
$1.50 gal. 300 roleiių stogų dengi
mui niateriolo, raudono arba žalio, 
vinys ir cementas, $2 voleliui, 50 
skrynučių vinių, 16 ir 20 py, $2.50 
skrynutei, 1 lot virvių, iki 1 co
lio, 1 lot dratų, 1 lot švirškinėms 
dūdų, 30 knygvedžiams deskų po 
$6 kiekviena, rūbams užraktų 3000 
C klampkų, 5 dideli A. C. motorai, 
2 International laiką rekorduojanti 
laikrodžiai. 1600 svarų bell dratų, 
16 iki 22 gauge, 18c. svarui. 3.touai 
metalinių shop pans, visokių didžių, 
20c. kiekviena. 2553 W. Madison st. 
Seeley 6065.

SOL ELLIS & SONS
Pluimbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys
2118-20-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-OG W. 22nd St. 
Phoiio Victory 2454. Lawndale 2454

Business Serves
_______ Biznio Pa tarną v imas_______

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš .lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 

2522 So. Halsted St., Chicago.
Phone Victory 7452

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN- 
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO IMdKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
1NG & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Auto Travel
Automobiliais

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai i 

$4 ............... DETROIT ............... $4
$4 ............... ST. LOUIS ........... $4

Checker Coach Lines, Ine.
Planters Hotel

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

Financial *
Finansai-Paskolos______

A. OLSZEWSKI 
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

ANTRIEJI morjfiėiai hyle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti i vieną die 
nų, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82* Central 6260

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į pora dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St.

Financial
Finansai-Paskolos

Ar Jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

I. F. DANKQWSKI, Prez. 
C. J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd.

Pirmi, antri ir keti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
J visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošim
ti. Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

LABAI ŽEMA KAINA
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa- 
tamvimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond & 

Mtge. Co.
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi pinigų investuoti į 
real estate 2 morgičius, 4% komiso. 
C. Helberg,' 192 N. Clark, rm. 607 
Dearborn 4020.

PASKOLOS namų savininkams — 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 134 
N. La Šalie: Randolph 4210 arba 
6347 So. Westem Avė. Hemlock 
2636.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2Y2 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199.

fKam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

ateikite pasikalbėti pas mus; gau
site teisingą patarimą ir patarnavi
mą.

Justin Mackievvich
2342 So. Leavitt St.

Tel. Canal 1678

Personai
_______ Asmenuleiko__________

' VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo dėdės Jono Ru- 
sikio, paeinantis iš. Telšių apskričio, 
Alsėdžių valščiaus, kaimo Gedeikių. 
Jis baigęs yra kunigo mokslą Lietu
voj ir buvo kunigu Chicagoj pasku
tiniu laiku nežinau kur randasi. 
Prašom atsišaukti arba kas žinote 
tai praneškite jo antrašą. Mes no
rėtumėm labai susitikti. Mes esa
me Onos Rusikaitės vaikai, tai yra 
jo sesers.

GREGORIUS IR LIUDVIKAS
. BURBAS,

3214 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Victoi-y 2477 
v—A----- ------- --------------------------------

PAIEŠKAI! pusininko, arba par
duosiu išdirbtą per daug metų gro- 
sernę, nes aš vienu pavargau. 2517 
W. 17th PI.

REIKALINGAS partneris su 
.$3000,00 kapitalo į gerą biznį. At
sišaukite: 2412 W. 47th St.

PAJIEŠKAU SIU YPATŲ:
1. Jono Leugaudo. Norinduočių 
parapijos, kaimo Tnčių.
2. Pranciškaus Dtmiusio, kaimo 

Dauginių. Trjškių parapijos.
3. Jono l’ctriilovičūs, švogerio 

Aleksandro Žukunskio, gyvenančio 
Daugių kaime, Trišikų parapijoj.

4. Juozapo Jankevičiaus, kaimo 
Stokminių, Triškių parapijos.

10 melų algai jis gyveno Chica
goj, dabar nežinau jo antrašo Aš 
nesenai taukiaus Lietuvoj ir aplan
kiau jų gimines, nuo kurių turiu 
svarbių žinių dėl šių ypatų. Kreip
kitės šiuo antrašu:

Peter Labanauskas, 1031 So. Tol
imui Avė., Chicago, III.

(CuiiUnued on page 8)
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Business Chances 
Pardavimui Bizniai

(Continued from page 7)
P.MšEKAU p-lės Saloiniutės 

gočiuniukės. Pirmiaus gyveno 
glrwood, Chicagoj. Yra svarbus 
kalas. Prašau jos pačios arba 
apie ją žino—pranešti. Busiu 
kingas.

Naujienos, Box 1021, 1739 
Halsted St., Chicago, III.

Ba- 
En- 
rei- 
kas 
dė-

So.

Help Wanted—Female
 l)ar bininkių Reikia

REIKALINGA šeimininkė prižiū
rėjimui namų ir pagelbėti groserriei. 
A. Padertwskis, 4606 S. Paulina St. 
TeJ. Boulevard 9163.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

dėl 
va- 

Mo- 
turi 
tin-

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mos turime labai gerą progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General 
tors Corporation. Salesmanai 
gerai kalbėti lietuviškai, kad
kainai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir ši skelbimą. Faget Buick Co., 
Westexn Avė. prie 65 St., James 
I,evy Motor Co., 3832 Roosevelt Kd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, III.

RENDON ofisas, gražiausioj lie
tuvių kolonijoj, 2419 W. Marpette 
Rd.

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti. 

Du syk j dieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojiklj piana su ben- 
čiumi ir roleliais už $65 casn.

M R. JARTZ,
2918 Milwaukee Avė., Ist floor

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. .Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 j 
mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

TURIU parduoti savo gražų ir be
veik naują grojiklį pianą už $150. 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
j rnenesj. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

$200 upright pianai už $45. 
gi fonografai. 6136 S. Halsted

Radio
RADIOS, $2 j savaitę. Geras 5 tū

bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 į 
savaitę. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

DETROIT .................................. $4.00
ST. LOUIS .............................. $4.00
KANSAS CITY ...................... $8.00

I)E LUXE MOTOR S'I’AGES 
3 So. Jefferson 

Tel. Dearbom 0681

CASH UŽ KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau.

Mokam aukščiausias kainas. 6707 S.
State St. VVent. 1974.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Parsiduoda biznis su namu arba 

be namo, ant didžiausios biznio gat
vės Briugeporte. Biznis daromas 
cash. 35 metų išdirptas. Parduo
siu arba mainysiu ant didelio namo 
6-10-12 flatų. Pageidaujama, kad 
namas butų į rytus netoli Jackson 
Park.

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St.
Box 262

MOKAM GERAS CASH KAINAS už 
visokių išdirbysčių karus, junk ar 
sulaužymui. 3515 Ogden avė. Craw- 
ford 3664

PARDUOSIU bučernę ir groscr- 
nę. Pelningas, išdirbtas biznis. Par
duosiu nebrangiai. 2837 W. 391h St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

EXTRA BARGENAI
Išsimaino 4 flatų naujas muro na

mas po 5 kamb. ir 4 karų gar., na
mas randasi labai gražioj apielinkėj. 
aukštesnės kh’asos žmonių apgyven
ta, namas atneša gerą nuošimtį už 
indėtą kapitalą, bet savininkas yra 
buvęs biznierium, tai nori savo na
mą išmainyti ant biznio, gali būti 
biznis ir su namu.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

MOTERYS!
Štai Jums giįos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų niot- 
kas nuo 25 i' 
nės 1,000 yart ų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėnis, dresiukėm.s ir 
lumberdžiakianis. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAIČIA
504 W. 33rd St., prie Normai Avė. 

Chicago, Iii.

ICE CREAM PARLOR pardavi
mui arba mainymui ant automobi
lio, loto, arba mažo namo. 5205 
So. Halsted St. Po 6 vakare.

PARDUOSIU visą Restoraną arba 
iieškau pusininko, biznis geras, 734iki 40 centų; marško- jieškau pusininko, biznis geras, 

irt u 10 iki 35 centų. W. 35th St. Tel. Boulevard 9113.

KAS TURITE DIDELI NAMA 
ir atsibodo tarnu kitam būti, aš mai
nau, kad norit parduoti arba išmai
nyti ir patįs važiuoti ant vikeišino. 
Tai aš šitam dalyke labai pelningą 
ir nepaprastą resortą, kur tamsta 
galėsi pasilsėti ir pinigų nepraleisti, 
bet uždirbti. Jeigu tamsta turi ge
rą didelį namą nuo 10 flatų iki 24, 
tai gali gauti šitą biznį. Paprastai 
vadinant garadžiaus biznį šitas ga
radžius randasi labai geroj apielin- 
kėį, tarpe didelių namų kur priva- 
tiškų garadžiu visai mažai yra. Vi
suomet užpildytas karais 
bai patogi ir užtektinai 
125. ,

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui
MARQUTTE MANOR

2-5 kambarių naujas mūrinis na
mas, karštu vandeniu šildomas, pla
tus lotas viskas moderniška geras 
pirkinis kaina $12,500.

2-6 kambarius mūrinis namas, 
gražioj apielinkėj, arti parko, arti 
mokyklos ir stritkarių, kaina, $13,- 
100? įmokėti $3,000.

Tie namai turi būt parduoti greit. 
Jei norit gero bargeno, tas yra tik
ras pirkinis. Kas pirmesnis, tas lai
mės. '

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardarimiii

TURIU PARDUOTI savo gražų 6 
kambarių bungalow sj mėnesj, reikia 
$45(X) cash. Atvažiuokit ir pasiuJy- 
kit savo kainą. 5810 S. California 
Avė. Prospect 1395.

PARDAVIMUI arba mainymui 3 
aukštų namas. Mainysiu į biznį, lo
tą. Pasiskubinki!, gausit bargenų. 
8136 Gilbert court. Triangle 3558.

ir vieta la- 
didelė 75x

PALIKO

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Radio
PRADĖKIT NAUJUS METUS 

Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi-

i iiiuviiiiu teni- nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
ir viso uraktiško'<Jolerl ir P,n,K9 vert9 UŽ vlsk* ~________
IaIi. roiknl-ivitiiiN pirksite. Mes nelaikome viduti- 8644. Lawrence L. 

•s - • ‘ . nės vertės tavorų. Mes sustatysime Co, 314 W. Elm St.
•į Luvničin on^iTnnkini- junla ir meS PatamaUSimf nuo ‘L'v.? . Lio^c bile kur Jungtinėse Valstijose.

PARSIDUODA daržovių ir rūky
tos mėsos krautuvė, puiki proga dėl 
bedarbio pastoti j biznį su mažu pi
nigu $500, $250 jnešt, o kitus 
menuo po 35 dolerius.

G451 So. Kostner Avė.

Vavarais nuo 6 vai.

kas

W. H. KELPS AND CO.
2419 W. 69 St.

Tel. Hemlock 8099

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas ir 30 pėdų lotas šalę. 
6134 S. KaiTovv Avė. Savininkas: 
2702 W. 47th St.

1928 BARGENAS
6 kambarių mūrinė cottage ir 3 

karų mūrinis garadžius ant Bridge- 
porta. Parduosiu arba mainysiu 
ant bučemės, lotų, automobiliaus 
arba bizniavo namo. Savininkas 
randasti

3140 So. Wallace St.
Tel . Victory 0080.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Parsiduoda garadžius 50x125 pė

dų, geroj vietoj (Sou|h Side). Kaipo 
dalį jmokėjimo priimsiu namą, lo
tą, arba kokį nors biznį. Del pla
tesnių informacijų.

Kreipkitės pas
WM. GRTĖNAS, 

3241 So. Halsted St.
Tel. Victory 5065

REIKIA VYRU DEL IŠSIMOKI
NIMO automobilių plovimo 1 
mo, “simonizing” i 
garažo darbo. Didelis ___ ______
vyrų j garažus. Nuolat darbas per 
metus. Po T 
mo galit uždirbti gerų algų. Klesos 
dienomis ir vakarais. Chicago Au
to Service Bureau, 309 S. La Šalie 
St. Room 101.

MUMS reikia keleto real 
estatee salesmenų į musų nau
ją ofisą, 11939 So. Michigan 
Avė. Patyrimas nereikalingas, 
nes mes jus išmokinsime. Bowan 
&Sandner, Commondore 2450.

nės vertės tavorų.
jums setą ir mes patarnausime jumsi.. . , .. - už;
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

ATSUKIT PRIIMTUVĄ
Viena iš musų garantuotų radio se
tų. Atsilankykit ir pažiurėkit musų 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO
4323 Uncoln av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

30 ARKLIŲ, vežimdi, pakinkiai, 
praradau mieste namą, parduosiu pi
giai. Del informacijų šauk Delavvare 
. 1... C. O’Brien Teaming

PARDAVIMUI grosemė, delikate- 
sen. Parduosiu labai pigiai už $500, 
5138 So. Halsted St. Tel. Yards 1668.

PARDAVIMUI soft Drink parlor, 
4539 So. Marshfield Avė., Telefonas 
Boulevard 10206.

PARDAVIMUI grosemė ir delika- 
tesen, priežastis — .turiu du bizniu. 
Del tolesnių informacijų atsišaukit, 
3400 So. Union Avė.

TAI DABAR JAU IR 
TIK VIENA

Proga pinigų padaryti kepykloj, 
nes kepyklos biznis geresnis u? goki 
bonus. Indčjus pinigus į goki bonus, 
tai turi laukti 6 mėnesius kol gausi 
6 nuošimtį, bet su kepyklos bizniu 
tai daug geriau yra. Rytmetyj duo
na iškepei, o vakare gausi nuošimtį 
šeštą nuo 10 rentų o ne nuo dole
rio ir jau bus pas tamstų kiženiui 
kapitalas ir su nuošimčiu. Jeigu 
tamsta žingeidauji tokiu bizniu ir 
turi narna gerą nuo 6 flatų iki 10, 
tai tamsta gali gauti kepyklos biz
nį su muro namu ir du lotai prie 
namo, geras kampas ir gera apielin- 
kė daro labai gerą biznj krautuvėj 
ir ant routų dirba trys trokai. Gra
žus kambariai prie krautuvės.

. PAUL M. SM1TH 
4457 So. Talman Avė. 

Lafayette 0455
PARDAVIMUI pučernS 'ir 

grosernė už cash, arba mainysiu 
ant loto ar mažo namo. 4201 
S. Maplewood Avė. Vakarais 
šaukite Boosevclt 8887.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė, taipgi ir namas. Turiu parduoti 
iš priežasties ligos. Tel. Prospect

GAUTI į mainus ir sampeliai bus 
išparduoti pigiauiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą, gausit pi- 

KEIKIA lietuvių vyrų prisidč-' g,a\v0NDER RADIO SALES CO.
ti prie musų smarkios organi- 3152 Irvink Pk.. blvd. Key 2499 
zacijos. Atsilankykit šiandie.! . • . ’ *
Tas jums labai gerai apsimokės.

Gregory Realty Corp.
Mr. H. S. DIACOU

4-5-6-7-8 tūbų radio setai pardavi
mui, garantuoti. Išparduodame, kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St.. Hemlock 3352

Hm. 1106-10 N. Clark St. Lietuvių Atydon 
Tik $15 jmokėtiREIKIA salesmenų apsipažinusių 

su Chicagos retail grosemėmis ir 
pardavinėti gerai išgarsintą malt sy-lTA. , . _ * r •
rup, kurio žmonės reikalauja, Naun DirbtllVeS AptllStinimaS 
jienos, Box 1023.

REIKALINGI 5 ŽMONES 
prie nuolatinio darbo. Del garan- 
cijos ir ;
po $1000.00 kaucijos.

Kaucijos pinigai pilnai užgvaran- 
tuoti turtu.

Tik tokie bus priimami darban, 
kurie pilnai atsakys musų reikala
vimams.

Atsikreipkit j “Naujienas” raštiš
kai, palikdami savo vardų, pavardę 
ir adresąir kokį darbą dirbat.

Naujienos
Box 1024

Dynatrope Vis? Elektriniai
Radio Setai

Dcmonstoratriai ir vertelgų sam-
. At-atsakomybės turi užsidėti pejjaį |abai jiigiomis kainomis.

važiuokit tiesiai j dirbtuvę, 
4403 S. 1^ Šalie St. 

Phone Boulevard 265.
Galit gauti išmokėjimais.

The Dynatrope Co.
Išdirbinėtojai originalių elektrinių 

Radio.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

Furnished Rooms
LIETUVIŲ KOTELIS

Pigiausias gyvenimas dėl darbinin
kų žmonių. Su valgiu $8.00 j savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halstetl Streeet, 

CHICAGO, ILL.

SINGER “dropheads”, elektrinės, 
portablet $22.50 , ir daugiau, iš 400 
pasirinkimas. Paterson Bros., 1952 
Irving Park-blvd.

PARDAVIMUI grosemė lietuvių 
apgyventa viela, geras biznis. 3400 
So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, lietuvių apgyven
ta. Parduosiu už prieinamą kainą. 
J. W., 1515 So. 49th Avė. Cicero, III.

PARSIDUODA
Garage biznis

BRIDGEPORTE
Naudokis!
Gera proga

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

PAHDAVIMUI soft Drink parlor 
su 5 pagyvenimui kambariais ir 2 
karų garažas, švedų, airių ir lietu
vių apgyventa. 5704 S. Wentworth 
avė. Normai 9148.

PARDAVIMUI saliunas. Labai pi
giai. Tarp svetimtaučių — švedų ir 
vokiečių. Labai geroj vietoj. Prie
žastis ’— partnerių nesutikimas. 
461 W. 43rd St.

PARDAVIMUI geras restaurantas 
su namu arba be namo. Mainysiu 
į privatišką nedideli namą, arba 
parduosiu vienų bizni labai pigiai 
už cash; renda pigi.

5110 S. Halsted St.
, šaukit Prospect 8476

PARDAVIMUI saldainių ir cigarų 
krautuvė, biznis geroj vietoj. Par
duosiu pigiai. 665 W. 18th St. Tel. 
Roosevelt 2495.

STOP
Stok, pagalvok, kur gausi šviesų 

ir šiltą kambarį. Po tuo numeriu vi
sados, nepamiršk niekados. Su val
giu, kaip norėsi, galima ir pigiai 
pragyventi. 3534 So. Pamell Avė. 
Klauskite Restaurante, Yards 5725>

LIETUVIŲ atidai^ Kodėl nenusi
pirkti sau siuvamos mašinos. Turime 
pilną pasirinkimą Singer siuvamų 
mašinų, demonstratorių ir pertaisy
tų, $10 ir daugiau arba išmokėjimais. 
4251 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj— pelningas biznis. 
Svarbi pardavimo priežastis. Tony 
VVaitovicn, 921 W. 14 St.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vaikinam su valgiu ar be 
valgio. Kambarys šildomas. 7140 
So. Mcamplewood Avė.

RENDON kambaris naujame na
me. Moderniškas, prie mažos šei
mynos. 4508 S. (’alifornia Avė.

Fumiture & Fixtures
 Rakandai-Įtaisai

Pastatomos Įtampos, $7 ir daugiau. 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau. 
3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau. 
Victrolos, $35 ir daugiau. Kaurai 
9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia
nai, krėslai. Mes turime pilną pa
sirinkimą namų rakandų. Atsineškit 
šį skelbimą su savim gausit 5% pi
giau. Garfied Firefroof Storage Co., 
5929-31 S. State St.

PARDAVIMUI bučernė su namu. 
Geras cash biznis besiplėtoiančioj 
lietuvių apielinkej. 6838 S. Vvestem 
Avė. Tel. Republic 9094.

PARSIDUODA pigiai grosemė su 
4 pagyvenimui kambariais. Geras 
biznis. Greitas pardavimas. 5702 S. 
Racine Avė.

PARDAVIMUI bučernė, augančioj 
lietuvių kolonijoj, dabar daromas 
geras biznis, pigi renda, turiu par
duoti tuojau. 5332 Wentworth Avė., 
Boulevard 3644.

KAMBARYS šviesus ir šildomas, 
nuomon inteligentiškam asmeniui, 
vyrui arba moterei. 4111 Archer Av.

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasinis pečius, $6, pastatomos Įtam
pos, $15 ir daugiau. Schwartz Bros. 
Storage, 640 E. 61 st St.

PARDAVIMUI grosemė geroj biz
nio vietoj, pasiskubinkit gausit bar- 
geną. 3232 S. Canal St.

PARDAVIMUI geras biznis, kas 
supranta tą biznį, gali padaryti pi
nigų. ’ — v -• ,“"1'
parlor. 
sirinkti.

Kreipkitės
JOE YANUŠAUSKIS 
3318 So. Halsted St.

Lunch ruimis ir soft drink 
Turiu du bizniu, galit pa- 
Su namų arba be namo.

Exchange—Mainai
REIKALINGAS automobilius už

darytas (Sedan) į mainą ant dvięjų 
biznio lotų 50x175 pėdų ant Archer 
Avė., gatvekarių linijos, pietvaka
riuose.

Atsišaukit greitai
S. P. KAZWELL, 

6312 So. Western Avė.

LABAI GERA PROGA
2 flatų mūrinis, vienų metų 

senumo, namas 5- 5 kambarių, 
karštu vandeniu apšildomas, 
arti gatvekarių, Marųuette Ma- 
nor. Parduosiu už žemą kainą 
arba mainysiu ant lotų.

Matykit mus tuojau, mes tu
rim daug visokių bargenų pir
kimui pardavimui ir mainymui.

Z. S. Mickeviče & Co.
2505 W. 63 St.

Tel. Hemlock 0800

RENDON kambariai dviem vaiki
nams ar merginoms ar vedusiai po
rai. Galim pagaminti valgį, indai 
duodami. Netoli ežero, daili vieta. 
Nauja lietuviška kolionija. Naujau
sios mados j rengimai.

2953 S. Michigan Avė.
Tel. Calumet 3982

šis skelbimas yra vertas pinigų 
dėl jūsų. Atsineškit ji su savim ir 
mes jums nuleisime

RENDON kambarys vyrams su 
valgiu, prie mažos šeimynos. 833 W. 
33 PI. 3 lubos ir užpakalio.

jums nuleisimc
10% pigiau

FRIEZE PARLOR SĖT ... $79 
MOHAIR PARLOR SĖT $58 
WALNUT BEDROOM SĖT $48 
WALNUT DIN. RM SĖT $38 

$22 
$17

PARDAVMUI Juozapo Bųdvičio 
Shoe Repair šapa 748 W. 33rd St. 
Atsišaukit — Mrs.. Ona Budvitienė, 
8239 Aubum Avė.

šapa

RENDON kambaris didelis, švie
sus ir šildomas, 645 W. 18th St. 2 
fl. front.

$300
$250
$200
$150
$75 9X12 WILTON RUG
$60 COXWELL CHAIR .
Daugelis kitų bargenų bus išpar

duota tuojau
Available Storage

7732 Stony Islund
Atdara vakarais iki 10 vai. NedC-

x liomis iki 6 vakaro.

PARDAVIMUI kriaučių šapa 
South Sidėj, 15 metų išdirbtas biz
nis, geroj vietoj, priežastis parda
vimo — nesveikata; atsišaukit tuo
jau. Tel. Prospect 6453.

PARDAVIMUI grosemė, arba 
mainymui ant mažo namo. Užgyven
ta

RENDAI kambarys merginai arba 
vaikinui. Prie mažos šeimynos. 
Elektriką, vana ir telefonas, 3348 S. 
Lowe Avė.

vieta ir pigiai, 
749 West 48th Place ir 

Halsted St.
ALEX SAMUILIS, 

Phone Boulevard 7595

Automobiles

RENDAI kambarys su visais pa
togumais. Galima patiems valgi pa
sitaisyti, $8 į mėnesj. 3031 S. Union 
Avė.

$10 IKI $20 ĮMOKĖTI
Kitus 12 iki 18 mėnesių. Visi ga
rantuoti automobiliai visokių iš- 
dirbysčių ir modelių, 100 karų pa
sirinkimui. Montrose Motor Sales, 
3106 Montrose Avė.

PARDAVIMUI lunch ruimis, mai
šytų tautų apgyventoj apielinkėj. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 719 W 14th St.

PARDAVIMUI saliunas su rakan
dais (fictures), 2702 W. 47th St.

REIKALINGAS grolijlis pianas, 
nedaug vartotas j mainą ant didelio 
loto 100x175 pėdų didžio, aukšta ir 
sveika vieta gyvenimui su dideliais 
medžiais miško, pietvakariuose.

Atvažiuok pamatyt.
J. ZACKER, 

6210 Sq. Rockwell St.
į - -. u .------ ------- - - — -------r . ---------- ---  -1

Negirdėtas Mainas
šslmaino bizniavas npmas su biz

niu, štoras su 4 flatais. Parduosiu 
pigiai, arba mainysiu ant kito na
mo. Gali būti namas, kad ir kita
me mieste, arba priimsiu lotus, bu- 
čemę kaipo pirmą įmokėjimą.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

MAINYSIU savo bungalovv arba 2 
ar 3 flatų namą j farmą lotą, biznį 
ar kitą, 2031 W. 35 St. Tel. Lafaytte 
0909.

MAINAI. Mainysiu bizniayą na
mą, kaina $12,000, ant mažesnio na
mo arba loto, 6815 S. Ashland Avė. 
Tel. Republic 4570.

PASTATYSIM PAGAL JŪSŲ 
N(TRA

Dabar yra laikas išsirinkti vietą. 
Oak Lawn, 4 kambarių namas, visi 
parankamai, $2,800, cash $400, kitus 
$35 į mėųesj. Naujas 2 flatų mū
rinis, garažas, $13,000, kampinis lo
tas $2,000 cash, kitus $125 į mėne
si, 2 lotai, $350 cash. H. C. Phillips, 
Tel. Oak Lawn 18.

Real Estate ForSale
Namal-žemePardavimUi

2 FLATŲ, 5-5 kambarių, miegojimui por
čiai. bu karitu vandeniu AildomaB. 2 karu 
gartUas, lotas 33x125. Artesian, Netoli 
Devon, kuinu $16,000. TNktai biskj |mokčti, 
kitUH lengvais iAmokftjimaiH. Pulkim barge- 
na«. T. H. EVANS. 7100 N. Western Avo. 
Rogors Park 2787.

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis 
bizniavas namas su 8 karu garadžiu, 
tuščiu lotu 50x165, mainysiu į ma
žesni rezidencijos 
6852 Indiana Avė.
flatų mūrinis namas su 3 karų ga
radžiu, randasi 2909 So Union Avė.

Perkantiems didelis bargenas. • 
Kreipkitės

M. RUDIS
3335 So. Halsted St.

namą, randasi
Pardavimui 6

REAL ESTATE PARDAVĖJAI
Turime vieta dėl Real Estate par

davėjo, kuris turi nuosavą automo
biliu. Mokame 80% komiso nuo 
pardavimo, gelbstime padaryti biz
nj ir teikiame garsinimus veltui. 
Darbas prie Lietuvių gerai organi
zuotos ir išgarsintos firmos.

Kreipkitės pas
K. J. MACKE & CO. 

2436 W. 59th SU

Už $2500.00 parsiduoda biz
niavus namas, storas, 4 ruimai 
prie štorb ir 6 kamb flatas ant 
viršaus.

2 LOTAI. Statytas tik 1 me
tai laiko. Parsiduoda dėl ligos, 
kartu su bizniu už prieinamą 
kainą. Morgičių yra $5500.00.

Atsišaukit pas įgaliotinį 
807 W. 18th St.

, Čia rasi tikrus 
bargenus

Auksine proga tam, kas ieš
ko mažos farmikes arti Chi
cagos miesto. Pigiai parsiduoda 
arba mainysime į mažą namu
ką, 25 lotus arba 2^ akerio 
-ęeros žemes, su 5 kambarių 
namu ir barne. Randasi ant 
141 street ir arti Western av.

Medinis namas ant muro pa
mato, 4 ir 4 kambariai, viš- 
kos, vanios ir kiti paranka
mai. Randasi Brighton parke. 
Pigiai parduosime arba mainy
sime į mūrinį namą prie Mar- 
ąuette parko.

5 flatų kampinis muro na
mas, po 5 kambarius ir 2 karų 
muro garažas. Randasi Mar- 
ąuette Manor apielinkėj. Mai
nysime į mažesnį namą arba 
lotus.

3 flatai po 6 kambarius, ar- 
žuolo trimas, gatų apšildomas. 
Randasi arti Marąuette bulva
ro ir Cottage Grove avė. Mai
nysime j bizniavą namą, kur 
gera vieta dėl saliuno biznio.

Kampinis lotas 
cementuotomis
apmokėtos. Randasi arti West- 
ern avė. 
duosime 
mą.

Taipgi 
bargenų,
pigiai parduosime arba sumai
nysime ant tamstos nuosavy- 
^s. Del platesnių žinių, malo
nėkite kreiptis į musų įstaigą, 
kasdien ir nedėliomis.

K. J. Macke and Co.
(Mačiukas)

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

Tel. Prospect 3140

48x125 SU 
gatvėmis

ir 51st st. Pigiai par- 
arba mainysime j nar

turime keliatą gerų 
lotų ir namų, kuriuos

REIKIA
SMAGIU VYRU 
Vyrai, kurie turi pasi
tikėjimų * į Cliiiagos 
ateities augimą, kurie 
tiki, kad Chicagos žmo
nės gali ir uždirbs pi
nigų investuodami į 
real estate. Tokie vy
rai gali neturėti paty
rimo musų Jtfznyjc, 
bet jie turi turėti op
timistišką ateitį, turi 
būt energingi ir su įsi
tikinimu, kad turės pa
sisekimą.
Tokiems vyrams mes 
pasiūlome tikrai pui
kią vietą, kad jie pasi
imtų musų (lietuvių 
biznį. Uždarbis iš sy
kio bus geras, o kaip 
išmoks musų biznio, 
tai įplaukos da la
biau pasididins. Kope- 
racija didžiausios Chi
cagos organizacijos 
yra užtikrinta TIN
KAMIEMS VYRAMS.
Jei jus esate teisingas, 
darbštus, 
ir turite

ambitingas 
mažiausiai 

25 metus amžiaus, ir 
turi būti 2 metus gy
venęs Chicagoje. At
sišaukit šiandie. Ofisas 
atdaras iki 8 vai. va
karo.

Mr JAMES VERR 
Room 328 

29 S. La Šalie St

PARDAVIMUI 2 flatų namas 5-6 
kamb. karštu vandeniu apšildomas, 2 
garų garadžius. Parsiduoda pigiai

’ J. J. MEŽLAIŠKIS
2453 W 71 st. St. Republic 4537

ATIDA BIZNIERIAMS
PARDAVIMUI ką tik užbaigtas 

statyti bizniavas namas ant 71 St. 
ir Westem Avė. Tinkamas bile ko
kiam bizniui. Pasiskubinkit, nes ši 
proga ilgai nesitęs.

J. J. MEŽLAIŠKIS 
2453 W 71st. St. Republic 4537

NEGIRDĖTI ŠIŲ METŲ MAINAI
10 flatų muro namas, išsimaino 

ant lotų arba mažesnio namo.
Bizniavas namas su saliunu, išsi

maino ant nebizniavo namo, didelio 
arba mažo, bile kur.

Medinis namas su bučerne išsimai
no ant loto bile kur.

2 flatų naujas muro namas, išsi
maino ant loto, arba seno namo.

Visi viršui minėti namai randasi 
South Sidėj. Atsišaukit
5097 Archer Avė. Lafayette 6036

Mt. Greenwood Bargenas
Naujas moderniškas bunga- 

low, 6 kambarių, dideli viškai, 
visas trimas aržuilo medžio, 
elektros šviesa, miesto vanduo, 
karštu vandeniu Šildoma, ce- 
mntinių bloksų pamatas, lotas 
62X125, vaisiniai medžiai, 2 
karų garažas, rendon arba par
davimui, randasi 11041 Spauld- 
ing Avė, Savininkas A. Zuris, 
6029 S. Champlain Avė. Phone 
Midway 3639.

GRAŽUS 2 flatų namas prie 7012 
S. Artesion Avė. 6-6 kambarių, karš
tu vandeniu šildomas, namas 1 me
tų senumo, turiu parduoti, kaina 
$19,000, įmokėti $1200, kitus $125, 
įskaitant nuošimčius. Savininkas 
7012 S. Artesian Avė. 2 lubos, arba 
Prospect 1177, po 6 vakare. Taipgi 
5 kambarių medinė cottage, kaina 
$3000, j mokėti $500.

4700 BELDEN AV. Pardavimui 8 
flatų. Viskas išrenduota, turi būt par
duota. Kaina ir išmokėjimais teisin
gi. , Savininkas. Pensacola 8164.

Už geriausj pasiūlymą paimsite 2 
flatų murin namą, arba mainysiu j 
mažesnį.

3643 N. Troy, Irving 3631

PARDAVIMUI arba mainymui 
mūrinis bizniavas namas, su šaita
no bizniu arba vienas biznis; par
duodu labai pigiai. Savininkas mai
nys ant kitokio namo arba fanuos. 
Priims Jotus už pirmų į mokėjimų; 
randasi 501 W. 32 St. Savininkas 
5833 So. YVcstern avė. Hemlock 
6151.

LABAI GERA PROGA
Netoli 64 St. ir Lowe Avė., lotas 

50X234, 3 po du aukštu mediniai 
namai, akmens pamatu, 2—5 kam
barių flatai, pečiais šildomi, elekt
ros šviesa. Vienas morgičius už 
$6,000 penkeriems metams. Reikia 
$3000 cash, kitus lengvais išmokė
jimais, kaina $15,000.

M r. Scherer
H. J. COLEMAN AND CO. 

4705 S. State St.
Drexel 1800.

TIKRAS pirkinys. Muro, pečium 
Šildomas namas, yra 2 krautuvės, 
4—7 kambarių flatai, rendos $4032 
į metus, randasi prie 5436—38 So. 
State St. Kaina $21,500. Priimsiu 
gerus morgičius dokumentus ir 
biskį cash už $6000 eųuity. H. T. Co- 
ieman & Co., 129 E. Pershing Road 
Blvd. 7769.

TIKTAI sausio mėnesyj — 25% 
pigiau namų ir kaminų taisymo ir 
pleisteriavimo. Veikit tuojau. Phone 
VVellington 7473.

$250 pigiau atsinešus šį skelbimą
5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 

low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalow ar
ba flatinj namą, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat
vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 
gfhu negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirkimu, 

pardavimu, pinigų skolinimu ant 
mortgičių, notariališkų raštų padary
mų, pinigų ir laivakorčių siuntimo 
VISADOS yra patartina kreiptis 
pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

8 FLATŲ namas, 5-6 kambarių, 
garu šildomas, 2% bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 j 
mėnesį,' rendos $510 į mėnesį.

2 flatų mūrinis, 6-6 kamlairių, 
karštu vandeniu šildomas, garažas, 2 
blokai iki 63 St. ir Halsted St. $3,000 
cash, $100 į mėnesį, rendų $125 j 
mėnesi, savininkas. Radcliffe 2520. 
7519 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bizniavai namas 4 
flatai ir Storas, atneša gerą pelną, 
galiu priimti lotus arba mainyti ant 
mažo namo. Del informacijų telefo- 
nuokite nuo 5 vakare. Varos 2773.

telefo-

7 KAMBARIŲ nindinB cnttajfl. 3 kamba
rini apartoj ir 4 virAuj, galima padarytį 2 
OatUB. tiktai $5.200: |mokkflti $750, klupi 
nifineniniaia ifcinoldųnnaiR. 7310 8. Oaklry 
Avė. EVERGRKEN REALTY OO. 0201 S»i. 
Wc8torn Aro., Tel. Beverly 7330. PaRtafy- 
Ritn nnt juatj loto be įtnokfljimo bile koki 
buūffalow arba 2 flatų uatną.


