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Sovietai ima nagan 
ūkininkus

Vatikanas remia atsteigi 
mą karalystės Vengrijoj

lADF kovos už in
džonkšenų užgynimą
Vasario 7 šaiikia vism interna

cionalinių unijų konferenciją 
VVashingtone

Am. Darbo Federacija stengsis 
dėl indžonkšenų panaikinimo

Sovietai ėmė spausti 
ūkininkus

$1000 už negyvą, $500 
už gyvą bankų plėšiką y

MIAMl, Fla., sausio 20. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba, kuri laiko 
čia savo konferenciją, nutarė 
šaukti kaip vasario 7 dieną vi
sų internacionalinių unijų kon
ferenciją Washingtone. Konfe
rencijos tikslas bus sutaisyti 
planus kampanijai, kad įstaty
mų keliais, butų užginta varto
ti t Jsmų 
priemonė 
streikus.

indsįpnkšenai” kaip 
prieš darbininkų
4

dėjimais ir turto konfiskavi
mai* verčia juos atiduoti val
džiai javus

MASKVA, sausio 20. Sten
gdamosi surinkti iš ūkininkų 
javus, sovietų valdžia ėmė pa
vartoti aštriausių priemonių— 
kišimo į kalėjimus ir konfiska
vimo grudų' ir kito turto. Dau
gely atžvilgių vartojamos bau- 
džiamesios priemonės yra to
kios pat, kurių vratota prieš 
1921 bado metus. , Tų aštrių 
priemonių vąldžia griebėsi to
dėl, kad javų eksportas suda
ro svarbiausi sovietijos paja
mų šaltinį, tuo tarpu šiemet 
valdžia toli gražu nesurinko 
tiek javų, kiek ji tikėjos, ka
dangi ūkininkai slepia savo ja
vus ir atsisako valdžiai parduo
ti jos nustatytomis pigiomis 
kainomis.

Del ūkininkų nepasitenkini
mo pigiomis kainomis javams 
valdžia matė reikalo ir rinki
mus atidėti. Tuo tarpu ji yra 
paskelbus 100 milionų rublių 
vidaus paskolą ir ūkininkai 
verste verčiami pirkti paskolos 
bonus.

ALBt’Ųl ’ERQUE, N. M., sau
sio 20. 
kininkų Asociacija paskelbė, 
kad už. kiekvieną nukautą ban
ko plėšiką ji mokėsianti po 
1,000 dol. atlyginimo, o už kiek
vieną gyvą suimtą — po 500 
dolerių.

Teksaso bankininkų asocioei- 
ja jau anksčiau panašų pasiū
lymą yra paskelbus.

- New Mexicos Ban- 
Asoeiacija Groener — Vokieti

jos karo ministeris
Hindenburgo draugas, kurs ne

leido kaizeriui vesti armijų 
prieš kilusią krašte revoliu
ciją '

Siūlo $10,000 už suradi
mą prapuolusios 

dukters
Mass.,NORTHAMI’TON, 

sausio 20. — Iš Smith kolegijos 
prapuolė viena studentė, Fran
cas St. John Smith, 18 melų 
amžiaus, iš New Yorko, Jos pa
sigendama nuo praeito penkta
dienio ir bijoma, kad ji nebūtų 
pakliuvus į blogų žmonių ran
kas. Jos tėvas paskelbė duo
siąs 10 tūkstančių dolerių do
vanų tam, kas suras dukterį 
gyvą.

BANKAS BANKRUTAVO

WILLIAMSP()RT, Ind., sau
sio 20. — Bankrotavo Warren 
County State bankas. Ant durų 
prilipdytas skelbimas: “Ban
kas uždarytas ir yra bankų re
vizorių rankose.”

“Naujieną” Kon 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.

Papa už Vengrų ka
ralystės atsteigimą

Grįžęs iš Rr>mos primatas pa
reiškia viltie^ kad Vengrija 
dar bus karalystė

VIENA, Austrija, sausio 20. 
— Kad Vatikanas simpatizuoja 
monarcinstų judėjimams ir 
kad papai butų miela matyt at- 
steigtą monarchiją Vengruose, 
matyt iš naujojo Vengrijos pri
mato, kardinolo Justiniano Se- 
■•edi, viešo pareiškimo tuojau, 
kai jis vakar grįžo iš Romos.

Kai jo traukinys iš Romos į 
Budapeštą atvyko į Nagykani- 
zsa stotį sienoj, jį pasitiko apie 
pusantro tūkstančio žmonių. 
Vagzalo salėj, papuoštoj Veng
rijos ir Italijos vėliavomis, erc- 
hercogas Pranas Juozapas pasa
kė trumpą 
bą, j kurią 
atsakė:

BEBLINAS, sausio 20. —Vie
toj priversto atsistatydinti ge
nerolo Otto Gesslerio, Vokieti
jos apsaugos ministeriu tapo 
paskirtas generolas Vilhelmas 
Groener, respublikos preziden
to Hindenburgo draugas. Nuo 
1920 iki 1923 metų gen. Groe
ner buvo susisiekimo ministeris. 
Jis esąs sąžiningas, stiprios va
lios žmogus, nepasiduodąs po
litikierių ir intrigantų įtakai.

Kai karo metais Vokietijoje 
kilo revoliucija ir buvęs kaize
ris Vilhelmas norėjęs vesti ar
mijas prieš sukilusi kraštą ir 
bcrdbarduoti Berliną, generolas 
Groener tiesiai pasakęs jam: 
“Jei jūsų didenybė norit mirti, 
tai neveskite armijų prieš savo 
žmones, bet eikite į frontą ir 
mirkite garbinga mirtim nuo 
priešo kulipkos.” Už tai buvu
sio kaizerio draugai niekados 
generolui Groeneriui nedovano
ję-

[Atlantic and Pacific Photo

Sturtevant, vienas iš penkių torpedinių laivų, kuriuos 
Jungt. Valstijos pasiuntė į Nicaragua, kartu su daugeliu pulkų 
jūreivių kovoti teisėtąją Nicaragua valdžią ir paremti smurti
ninkus.
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Darbo laukas | Sugilo lenko širdis
SUSTREIKAVO 5,000 BATŲ

FABRIKŲ DARBININKŲ
Del lietuvių numanyt’!) statyti 

“zdraicai” Janušui paminklą 
Kaune

sveikinamąją kal- 
kardinolas Seredi

laukiame ir turime
1000 metų švento 

bus vėl at- 
Aš esu žmogus, kurs

Septyni tilto darbinin
kai žuvo vandeny

Amerikos valstybių 
kongresas Havanoj
Salvadoro atstovas siūlo, kadi 

visi valstybių ginčai butų ar
bitražo sprendžiami

Lietuvos žinios.
Likvidavo “Mopro” 

organizaciją

sausio
prieš

Haver-
darbinin-

“Mes visi 
viltį, kad 
Stepono karalystė 
steigta,
nori teisingumo ir taikos, bet 
aš esu Įsitikinęs, kad kol nebus 
teisingumo, negalės nė taikos 
būti.”

PANAMA CITY, Fla., sausio 
20. — Nutrukus geležinei be
tono liejamai skryniai, septy
ni statomo per East Įlanką til
to darbininkai buvo jos užgau
ti ir numesti į įlankos dugną, 
penkiasdešimt pėdų gilumo, 
kame visi jie žuvo.

HAVERHiILL, Mass., 
20. — Protestuodami 
nuskėlimą jiems algos, 
hillio batų fabrikų 
kai paskelbė streiką! Darbą me
tė trijų dešimčių septynių fab
rikų darbininkai, viso daugiau 
kaip 5,000.

Tarp fabrikininkų asociacijos 
ir batų darbininkų unijos (Shoe 
Workers’ Protective Associa- 
lion) buvo seniau padarytas 
kontraktas, kad, kilus ginčams, 
jie butų arbitruojami, be strei
ko. Kai fabriku inkai dabar nu
tarė sumažinti algas, ir vietos 
arbitracijos komisija išsprendė, 
kad algos turi būt sumažintos, 
batų darbininkai atsakė protes
to streiko.

Vokietijoj rasta nede
gamas heliumo gazas
FRANKFURTAS TIES MAI

NU, Vokietija, sausio 20. — 
Praneša, kad Puesselsheimo 
miestelio apidlinkėj surasta 
2,(MM) pėdų žemės gilumoj ne
degamas heliumo gazas. Tas 
gazas yra vartojamas orlai
viams, ir iki šiol Europoje dar 
jo nebuvo surasta.

Bolivijos krašte lijo 
akmenimis

LA PAZ, Bolivija, sausio 20.
Tarugani apskrity gyvento

jai buvo labai išgąsdinti nepa
prasto gamtos apsireiškimo: iš 
dangaus krito akmens, kaip lie
tus, — matyt, sutrupėję meteo
ritai.

Ispanų grandas nusižudė
PARYŽIUS, sausio 

nelaimingos Imerles 
čia vienas ispanų 

, markizas Alfonso de
J] y Estapa.

20. • —Del 
nusižludS 
grandas, 
Mendoza

Suėmė 22 Vengrijos 
komunistus

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
sausio 20. — Policija, pada
rius medžioklę, suėmė dvide
šimt du komunistus. Jie kalti
nami dėl konspiravimo prieš 
valdžią.

Lakūnas žuvo per 
sniego audrą

SALT LAKE CITY, sausio 
20. — Praeitą šeštadienį per 
smarkią sniego audrą prapuolė 
kur nors pietinėj Idaho valsti
jos daly skridęs aviatorius 
Fred Hoyt. Visi ieškojimai, ku
riame dalyvavo vienuolika ae
roplanų, iki šiol nedavė vaisių.

Girdėt, kad fabrikininkai ren
giasi užvesti bylą psieš batų 
darbininkų uniją.
TEKSTILĖS DARBININKAMS 

ALGOS NUSKELIAMOS

FALL RIVER, Mass., sausio 
20. — Fall River Cotton Manu- 
facturers’ asociacija paskelbė, 
kad nuo sausio 30 dienos visų 
asociacijai priklausančių teks
tilės fabrikų darbininkams algos 
bus nuskeltos 10 nuoš.
CHICAGOS LANGŲ PLOVĖ

JAI ŽADA STREIKUOTI 
e

CHICAGO.— 
ding Managers’ 
sako pripažinti 
plovėjai, kurie
ganizavo, pranešė savo samdy
tojams, kad nuo ateinančio pir
madienio paskelbiamas strei
kas. Beveik visi didžiuliai 
bestai miesto centre (loop) 
streiko paliesti.

Chicagi.škis “Dziennik Zwią- 
zko\vy” tur būt atkartojo kurio 
nors Lenkijos endekų organo 
verkimą iš piktumo, vakarykš
čiame savo leidiny išliejęs šito
kios tulžies:

‘ Kaip toli nuėjo kauniškių 
pakvaišimas [maniactwo ko- 
\vienskie] rodo šis faktas:

“Gruodžio 28 dieną Kaune Į- 
zyko tam tikro komiteto išda
vikui Janusui Radzvilai pagerb- 

i (to Badzvilos vaidmenį Sien- 
kevičius atvaizdavo savo “Tva
ne”). Mitingui pirmininkavo 
burmistras Vileišis. Planuo
jama pastatyti Radzvilai pa
minklas Kaune. Žadama išleisti 
'am tikri atsišaukimai parody
ti žmonėms, jogei Janusas Rad- 
zvila buvo asmuo, kurs jau 
septynioliktame šimtmety pro- 
pagavo atsiskyrimą IJetuvos 
nuo Lenkijos. Busią išleisti tam 
tikri lakštai aukoms paminklui 
rinkti.”

Sprogimo 10 užmušta,
57 sužeista

AUDRA KENTUCKY PADARĖ 
DAUG ŽALOS

LOUISVILLE, Ky., sausio 20. 
— Siautusi čia ir apielinkėj 
smarki audra padarė apie 100,- 
000 dolerių Žalos. Nemaža na
mų apardyta, taipjau aštuoni 
žmonės sužeisti.

Kadangi Buil- 
asociacija atsi- 

uniją, langų 
nesenai susior-

ŠUVA, Fidži salos, sausio 20.
Porte Vila, Etato saloje, Hi

briduose, vienoj franeuzų laiko- 
moj krautuvėj Įvyko sprogimas, 
kurio dešimt asmenų buvo už
mušti ir penkios dešimtys sep
tyni sužeisti. Kilęs dėl sprogi
mo gaisras krautuvę sunaikino.

tro
bas

GAVĘS BLOGĄ PAŽYMĮ MO
KYKLOJ, NUSIŠOVĖ

BOGOTA, N. J., sausio 20.
Del to, kad gavo blogą paZy-

0RR
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja: •

Iš viso gražu; po pietų tru
putį Šilčiau; stiprus 

rytų vėjas.
Vakar temperatūros 

tarp 4* ir 13* F-

žiemiu

buvo

mį už savo darbą, Fred Gude,! šiandie saulę teka 7:13, lei- 
vistos viiurfMf* mhkyklhs na- džiasi 4:50. Mėnuo teka 6:34 
kinys, parėjęs namo nusišovė.1 ryto.

HAVANA, Kuba, sausio 20. 
- Visos Amerikos valstybių 
kongrese D-ras Gustavo Guer- 

! rero, Salvadoro atstovas, pro- 
ponavo, kad kongresas padary
tų konvencija, kuria einant visi 
tarptautiniai ginčai tarp abie
jų Ameriką valstybių butų ver
stinai arbitracijos teismo spren
džiami.

Guerrero pasakė, kad arbi
tracijos teismu” geriausiai galė
tų būt Haagos tarptautinis teis
mas, ypač dėl to, kad jis butų 
visai bešališkas.

Dr. Guerrero yra 
kongreso tarptautinių

paskirtas 
teisių ko-

varžo-Britai Norvegai 
si dėl, salos, kurios 

gal nėra
LONDONAS, sausio 20.

Anglija ir Norvegija susivaržė 
dėl dviejų negyvenamų salų 
Pietų Atlante: dėl Bouveto sa
los ir Thompson© salos.

fradienį paskelbė, kąd tos salos, 
kurios “priklauso karaliui”, bu
vę išnuomotos vienai Norvegų 
kompanijai dešimčiai metų.

Norvegų vyriausybė / vakar 
paskelbė, kad Bouveto sala 
esanti Norvegijos, nes norvegų 
vėliava ten buVtis Įbesta praeitą 
gruodžio mėnesį.

Nuosavybės klausimas pasi
darė komplikuotas dar dėl abe
jojimo ,ar Thompson© sala, ka
žin, yra.

Sudegė vaikų kalėji
mas; vienas žuvo 

ugny
sausio

Praeitą naktį gaisras su-
BOONVILLE, Mo., 

20.
naikino čia vaikų pataisos na
mus. Ugny žuvo vienas jauna* 
nusikaltėlis, gulėjęs ligoninėje 
plaučių uždegimu. Visi kiti bu
vo išgelbėti.

KAUNAS. Nesenai buvo 
susekta komunistinės organiza
cijos “Mopro” agentas.

Areštavus keletą komunistų 
ir padarius pas juos kratą, iš 
rastos medžiagos paaiškėjo, kad 
Mopro organizacijos svarbiausi 
vaidmenį vaidino tūla pil. Vla- 
dislava Vyšniauskaite, iš profe
sijos siuvėja, bet inteligentiška 
ir idėjiniai įsitikinusi komunis
tė. 'laidant ji neprisipažino ir 
nieko neišdavė. Ji nuolatinės 
gyvenamosios vielos neturėjo ir 
nuolatos keitė savo gyvenamą
ją vietą. V. Vyšniauskaitei visa
me kame pagelbėjo jos sesuo 
Olga Vyšniauskaite, vyriausio
jo notaro padėjėjas Vladas Ur- 
nežitts, Marija Januševičaitė, 
Zelmanas Sapyra, Fruma Zon- 
dlesaite ir Zelmanas Gurvičius. 
Pastariesiems trims pasisekė 
nasislėpti, kurie dabar stropiai 
ieškomi.

Kratos metu, pas anksčiau 
minėtus komunistus rasta daug 
medžiagos: komunistinės lite
ratūros,- Mopro 1927 m. veiki
mo piniginė atskaitomybė, ko
munistų grupių fotografijos, di
delis skaičius Lietuvos vidaus 
pasų tuščių blankų, neužpildy
tų naujokų priėmimo komisi
jų ir Lietuvos Universiteto stu
dentų liudijimų.

Iš apskaitos matyt, kad kiek
vienas Lietuvos teritorijoj vei
kiąs revkomas (rajoninis ko
munistų komitetas, kuris api
ma 3 5 Lietuvos apskričius. 
nėr mėnesį gauna iki 25,(K)0.

Mopro tikslas šelpti politi
nius kalinius ir jų šeimas. Ret 
:š apyskaitos matyti, kad tam 
•eikalui skiriami pinigai yra 
sunaudojami revkomų narių in
struktorių, ir organizacijų vei
kėjų algoms išmokėti.

Norvegijos kabinetas 
atsistatydino

OSLO, Norvegija, sausio 20.
Konservatorių kabinetas, su 

premjeru įvaru Lykke prieky, 
šiandie atsistatydino.

Pastaruosius rinkimus, kurie 
įvyko spalių mėnesį, laimėjo 
Darbo partija, sumušusi buržu
azines konservatorių ir libera
lų partijas. Naująją valdžią to
dėl veikiausiai kontroliuos 
eialistai.

Iš susirašinėjimų matyt, kad 
Lietuvos komunistus šelpia į- 
rairių Busi jos gubernijų komu- 
listų organizacijos. Vienas gu
bernijos komunistai šelpia Kau
lo, kita to ar kito kalėjimo 
komunistus, vėl kita Latvijos 
komunistus ir tt.

Suimtieji komunistai perduo
ti kariuomenės teismo valsty
bės gynėjui.

so

Kretiečiai kelia maištą 
dėl naujų mokesnių

ATĖNAI, Graikija, sausio 20. 
— Protestuodami prieš naujus, 
mokesnius, vieno Kretos salos 
miestelio gyventojai pakelė 
maištą. Jie puolė rotušę, suėmė 
visas mokesnių knygas ir sude
gino.

DU JAUNI ŽMOGŽUDOS 
LĖS, KOL GYVI

KA-

DUBUQUE, la., sausio 20. — 
Iki gyvos galvos kalėti buvo 
nuteisti L^onard Gota, 18 m., ir 
Howard Kramer, 19 m. am
žiaus. Abu tuodu vaik^U pra
eitą vasarą pasmaugė turtingą 
moteriškę, Mrs. Ęlizabeth Mo 
Kitrick, norėdami išgauti iš jos 
pinigų. Moteriškė buvo Leonar- 

j do Cotos motinos motina.

Socialdemokratų savi
valdybė rūpinas dar

bininkais
i _______

I

ŠIAULIAI. — Šiaulių miesto 
savivaldybė, kurioj sprendžia- 
masai žodis priklauso socialde
mokratams, ypač daug nauja 
Įvykdė švietimo srity. Nesenai 
H vėl sukurė šviesos židinį, ku
ris darbininkams turi labai di
delės reikšmės, būtent: Įsteigė 
amatninkų kursus, šitų kursų 
tikslas — duoti amatirinkams 
reikalingų jų amatui teorijos 
žinių. Lietuvoj tai didelė nau
jiena, nes panašių kursų, ro
dos, niekur kitur nėra. Kursų 
reikalingumą gerai suprato i r 
oatys amatninkai, nes juos lan
ko 83 asmens, jų tarpe 28 sta
liai, 25 šaltkalviai, 11 mūrinin
kų, 5 dailidės, 1 elektrotechni
kai ir tt.

Tuo tarpu dirbama savaitėje 
penkios dienos, kasdien po 1 
vai. Po Naujų Metų žadama 
dirbti po 2 valandas.
Reik linkėti, kad šiuo Šiaulių 

miesto savivaldybės pramintu©’ 
jų taku eitų ir kitų miestų sa
vivaldybės, nes tokie kursai 
reikalingi kiekvienam amatnin- 
kui.
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Vandergrift, Pa

lietu-

.J įlo
mėli-

ši lietuvių kolonija nėra di
džiausia. Joje priskaitoma apie 
140 lietuvių šeiminų ir gražus 
būrelis nevedusių. Yra ir 
vių draugijų.

Vytauto Kliubas ir šv 
zapo d r-ja nesenai laikė
nius susirinkimus. Visų pirma 
buvo svarstoma apie Lietuvos 
taikimąsi su Lenkija. Apsvars
čius liko vienbalsiai nutartu pro
testuoti prieš dabartinę Lietu
vos valdžią už jos daromus nu
sileidimus Lenkijai ir reikalau
ti, kad nebūtų daroma jokia 
taika iki Lietuvai nebus sugrą
žintas Vilnius. Mes kviečiame 
ir didesnių kolonijų lietuvius 
padėti su protestais, nes kaip 
išrodo, Voldemaras visai pa m ir- 

taikintis su 
jiems musų

CHICAGO STATIONS SATURDAY 
620k—WCFL—484m.

10 a, m.—Municipal program
12—Organ reąuest concert
1—Belden Avenue Baplist church 
j—Organ concert >
d—Talks; musical program
7— News reports; health talk
8- 1U—Popular program; songs;

chestra
670k—WMAQ-WQJ—448m.

d:30 a. m.—Setting-up exercises. 
7:30—Morniag vvorshtp

CHICAGO STATIONS TODAY
8:30—KFAB (940), Lincoln—Musi- 

| cal
'9—K THS 

ceri
JL-VVBAP 

Piano 
p__\VDAF 

Popular
9—WCCO

(780), Hot Springs—Con

Fort VVorth —(600),

or-

9:45—Overture hour; health talk
11— Home economics; musical pro- 

gram
12— Noontiine nielodies
1—Musical potpourri; Oddz-Endz,
5—Topsy Tūry tinto
d—Organ recital; dinner concert
8—Photolog; popular song cycle

10-1—Danee program; songs 
770k—WBBM-WJ BT—389 m.

1—Danee program

6— Orchestra; vocal numbers; cn-
scniblc #

7— Orchestra; organ; barytone

(810), 
music 
(710), 
(550),

Kansas City —

St. Paul—Music 
Dalias—Program 
Cleveland—Pot-

šo Vilnių ir nori 
lenkais paliekant 
sostinę.

Keikia 
koloniją, 
ir jauni 
gimtosios
jos reikalus.

Vandcrgrifto 
kad kaip seni, 
turi prisirišimą 
šalies ir akylai

pagirti

prie 
seka

9— Danee period; piani.st and songs
10— Danee orchestra; mixed quarlet
11— Organ reąuest program
12— Midnight jumboree; orchestra

820k—W J J D- W EBH—366 m.
10 a. m.—News digest; Household 

institute
11— AVoman’s program
12— Petite symphpny
1—oid nielodies; string trio;

— Komitetas.

IŠ MEKSIKOS
SOSTINĖS

Chepultepek priemiestis

2— Popular program
3— String trio; piano
I— 'Studio program
5— Children’s clnb talk
6— Symphony; danee orchestra; 

.songs
7— Sunday school lesson; orchestra; 

songs
8— Studio program
J—Songs; vveatbcr; nevvs; orchestra
II- 2—Entertainers; orchestra

MEXICO, D. F. Svarbiau
sias Meksikos miesto priemiefl-Į 
lis yra Chepultepek. 
ir ka: 
dabar 
deniai, taigi ir 
zidentas (’.alles. 
didelis parkas, 
kuriame ir yra 
džiai

čia yra 
diškieji rūmai, kuriuose 
gyvena Meksikos prezi- 

dabartinis pre- 
Taipgi čia yra 

kaip ir miškas, 
tie rūmai. Me- 

šimtamečiai, stori, kokie 
trys sieksniai aplink juos bus. 
Medžiu yra Įvairių, — nežinau 
jų vardų ir negaliu įvardyti, 
sale parko yra didelės karei
vinės. Apie rumus irgi stovi 
kareivių sargybos.

Tame parke yra ir žvėrynas, 
kuris Meksikoje skaitomas la
bai dideliu. Taipgi yra ir įvai
rių paukščių. Tie visi žvėrys 
ir paukščiai yra išmėtyti po vi 
są parką, taip kad labai didu 
Ii plotą užima. Bet visgi paly 
ginus su Chicagos Linčoln 
ko žvėrynu, šis Meksikos 
rynas yra biednas.

9 a. m.—Farm news; tiine signals 
9:30—Board of trade (servicc rc- 

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

live si ik* k markei—seed crop con- 
dition; Harmony trio; fiddler

5:15—S|>orts; organ; tiine signals 
d—Markets; sports; orchestra;

nevvs
7—Scrapbook; National baru danee 

banjo; harmonica and guitar; 
Havvaiian music; orchestra; or
gan; ųuartet

11:30—Baru danee; three orchest
ras

9—WHK (1130), 
pourri

9—\VIAV į7()0), Cincinnati—Organ 
9—WOR (710), Nevvark—Musical 
9—WOC (800), Davenport—Mclody

NI ii k
0—WRHM (1150), Minneapolis — 

Danei' program
9—WSM (890), Nashville—Grand 

Old Op’ry program
9—WSOE 

Organ
9—\VTAM 

rels
9— WTMJ 

Musical
9:15—VVCCO (740), St. Paul — 

Minneapolis Svmphony orchestra 
9:30—KNX (890), Los Angeles —

Feature
9:30—WEAF (610), Nevv York — 

Orchestra
CHICAGO STATIONS SUNDAY 

620k—WCFL—48 lm.
2-5—Studio program; songs; or

chestra.
5:15—(Juestion box.
9:15—l tah radio hour; trio quar 

720—WGN-WLIB—416m.
12—Comics for children.
1— Organ recital
2— Musical program
3— Barytone and accordion
4:30—Arabian nights entertain- 

nicnt
6—Milion sing; Punch and .Indy; 

ensemble;
Bible reading; ahnanac

7:30—Popular songs; “Auld Sandy” 
8:15—Program from Ncw York 
9:15—“Our Music-room”
10— Feature; “Sam ’n’ Henry”; mu

sic box
11— Musical program; orchestra 

770k—W BBM-WJ BT—389m.
10:30 a. m.—Paul Radcr and nui- 

sical staff
2:30—Little symphony; sunshine 

hour
5—NVoinen’s hour; organ
6:30-9:30—Paul Rader; band and 

choir
9:30—Rcquest period
10:30—Back Home hour
12— 3—Nutty club; danee program.

980k—WHT—306m
concert; pianist;

dilo),

(750),

(1020),

Mthvaukee —

Cleveland—Minst

Mihvaukee —

riet

chestra
8:15—WEAF (610), New York — 

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

Nelvvork—Standard symphony.
8:30—W0R (710), Newark—Goluni- 

bia * Network—American Singers.
8:45—WJZ (660), New York—Ju- 

bilee Singers;
9—CNRW (740), Winnipcg — Or

chestra i
9—KTI1S (780), Hot Springs—Mu-1 

sic
9—WJR (680), Detroit—Happy half 

hour /
9—W0R (710), Newark—Columbia 

nelvvork—Vorchees bund
12—KFI (640), Los Angeles— Or

chestrą.
TUESDAY, January 24, 1928

245.8 M— WEVD—New York City
- —1220 KC

1:0O—Roland Weber, readings
1:20—Lydia Ma.son, piano
1:40—Margaret Rry, lyric soprano 
2:00—Jrving Cheyette, violin
2:20—.Myra Norton, piano
2:40—Dorothy Johnson, American 

dramatic soprano
3:00—Professor Charlotte Pekary, 

German Literature
3:20—Abe Berg, violin
3:40—Myra Norton, piano
4:00—Liliian Dubliu, Liedersinger
4:20—Paul F. Wald, 12 year old 

piani.st
4:40—Mlldred Gihnan, Debs Book 

Hevievv
5:00^—Marie Gunge, German Lyric 

soprano
5:20—Civic lU'pcratory Theatre, 

reader
5:10—George Ebert, baritone
9:00—Debs String (Juartet
9:15—'lite Havana Pan-American 

Conference
9:30—Else Restell, Liedersinger and 

Debs piano quintette; “Mahler” 
Lieder eines fahrenden Gesellen

10:00—Medai Nelda, diseuse
10:15—Debs String Quartet
10:30—Ralph Cheyney, hebei Poets
10:45—Jack Phillips, popular

tone
11:00— Debs

WEO.
Variety
January

bari-

Hour
25, 1928

245.8 M—WEVD—New York
—1220 KC

1:00—Joe Zimmerman, populiu*
nist

1:30—Roland Webcr, reading front
“King Lear“ Shapespearc

1:50—Lydia Mason, piano
2:00—Relen Bierling, soprano and 

Richard E. Parfks, bass

City

pia-

Lietuvis Koutraktorius
Suvertam šviesas h 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namui ii 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodame 
unt lengvo iimokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2*91

šeštadienis, sausio 20, 1928

2:15—Debs Vocal Quartet 
2:25—Carlos Press, cellist 
2:35—Dorothy Brudeville, contr-
alto, and Paul Carver, tenor 
2:50—Debs Vocal Quartct 
3:00—Myra Norton, piano 
3:10—Roy Weil, baritone
3—35—Professor Pedro Ferandez 
Spanish, Literature
3:60—Maude Tollefson, contralto 
4:15 Conservatory of Musical Art 

soloists
4:45—Bernard Carp, baritone 
5:00Michel Ingermnn, piano 
5:15—Margaret Fry’s Kiddies 
5:30—Wolf Sisters Piano Quintet

ATYDA1
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:

3 Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja 
skolina pinigus ant lengvų išlygų 
Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas

2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887

Vi-

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- 
zaminavimas 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

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

W. W. Kimball Co. 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 .........................................
Stark Pianas, No. 84426, ver

tės $700.00, už ........... $295.00
H. C. Bay Electric Reproducer 

vertės $800.00 už ....... $325.00
Victor Operadio 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 Grojįklis pianas ver

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

$95.00

VICTROLOS

Victrola, 
vertės

Victrola 
vertės

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

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

gfafas ir Radio krūvoje už $98.00
Brunsvvick Phonografas, 4 

springnų, išgrajina J.0 rekor
dų vienu užsukimu už .... $39.00

Harmony naujas garsus console
Phonografas už ............... $54.00

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

m
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eoncert

RADIO

žve-

apš-

TOKIĄ PAT

Ortophonic 
$125.00, už 
Ortophonic, 
$150.00, už

catliedral; trio

STATIONS OI'TSIDE CHICAGO 
Evening Programa

8—\V()R (710), Nevvark—Columbia 
nehvork

8:15—WHAS (930), Louisville

»»•

?

Garsinkitės Naujienose —

No. 30795, 
......... $69.00

No. 23537, 
......... $82.00

3 springsų
r-

STATIONS OI'TSIDE CHICAGO 
Evening Programs

8—\V()R (710), Nevvark—Littlc 
Symphony

8—WSL’I (630), lovva City—Basket 
bąli lowa vs. Purdue

8—WS()E (1110), Mihvaukee—Pro
gram

8—\VTAM (750), Cleveland—(’ava- 
licrs

10 a. m.—Classical 
songs

11— Sermonette
12— Organ concert 
1—Sunday dinner

• 6—Organ program 
8:30—(’ountryside 

barytone

Pasivaikščiojimui 
čiai vietos ir labai gražios. Yra 
ir didelis benas, gal iš daugiau 
kaip šimto muzikų 
siais 
labai

įvairiau- 
instrumentais. Jų muzika 
triukšminga, leko girdė- 
indijonų koncertą. Visgi

jie yra geri artistai.
Pažioplinėjęs po mišką, ap- 

žiurinėjau visokias vietas, kur 
tik Įdomiau pasirodė. Meksika 
pasižymi gausumu visokių sto- 
vylų. lai ir šiame parke jų

Kiti priemiesčiai, kuriuose tik 
toko būti, irgi neprasti ir savo 
grožiu neatsilieka.

Takubą ja priemiestis yra tur
tuolių apgyventas. Yra turtin
gas gamtos grožiu ir kitomis 
Meksikos ypatybėmis.

Koma Pedat priemiestis dar 
tik naujai statomas, bet jau 
ir dabar atrodo kaip parkas.

— Perėjūnas.

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savsę skaus

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

CAPS1CO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina virftmi- 
nėtas 
gybė 
vones 
paštą

Knyga: “4ALTINIS 
KATOS”, augalais 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. 1LL.ZXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ligas; mums šiandie dau- 
žmonių siunčia padėka- 

pasveikę. Kaina 50c. per 
55c. ar dvi už $1.50.

SVEI- 
gydyties,

Geresnes Anglys
Mažiau Pelenu

-Už
Skaitykit ką vienas lietuvis musų kostumeris suko apie

BRIGHTON ANGLIS
“Aš noriu padėkavoti jums už anglys, kurias gavau keletu 

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

Aš turėjau nustatyti mano boileri, 
Matosi visai nėra akmenų 

dideliu karščiu ir labai mažai

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

K A i N O S:

POCAHONTAS

L u m p & Egg $11.50

Mine Kun 7.75

OR1ENT FRANK- 
LIN COUNTY
Lumn $8.25
Egg and Nut . 8,00

SOLVAY CQKE 
llilnge 
Nut 
No. 2 Nut

$12.50
12.00
10.25

Phone Virginia 1050

Coal and Building Material Co.

3701 South Maplewood Avė
♦Nei vienas orderis nėra mums perdidcljs. 
Nei vienas orderis nėra per mažas dcl patenkinimo.

xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxmxx

JAMES CRUZE
Direktorius Feature Krutamųjų Paveikslų, rašo

“Bediriguojant bile kokius didelius krutamuosius
paveikslus, o ypač kuomet buvo daroma aThe Covered 
Wagon” judžiai paveikslai, nuolatinis mano balso 
naudojimas tame darbe reikalauja, kad aš savo balsą 
palaikyčiau kuo geriausiame stovyje. Kaipo cigaretą 

rūkytojas, aš turėjau susirast tokius 
cigaretus, kuriuos aš galėčiau rūkyt be 
mažiausio pavojaus gerklės suerzinimo 
bei kosulio. Išbandęs visus kitus, aš 
nusprėndžiau pasirinkt Luckies. Jie yra 
švelnus ir malonus, taip kad jie ir mano 
gerklę apsaugoja ir 
suteikia tikrą sma 
gumą iš

Radiola 25, 6 tūbų vienu kont
rolių, neerikia nei dratų, ver
tes $250.00, už ........   $87.00

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

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

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

kuo, už ................
Crosley, 6 tūbų, už ...............
Crosley, 6 tūbų elektrinis už 
Freshman, 5 tūbų už ...........
Moha\vk, 5 tūbų už ...............
Mohavvk 6 lubų už ...............
Spartan 6 tūbų už ...............
Howard 6 tūbų už ...............
Columbia, Victor, Brunswick

Rekordai seni numeriai po .... 19c 
Rollės dėl Grojiklių pianų po 
Radio Tūbos naujos po .........
B. Bateiijos 45 volt. po .......

.. $79.00
$40.00
$42.00
$85.00
$19.00
$23.00
$32.00
$90.00
$90.00

“Toks didelis LUCKY STRIKE Cigaretų issiplatinimas 
tai stebėtinas dalykas; bet tam yra ir priežastis. Aš tatai 
žinau, todėl kad aš perku Tabaką delei LUCKY STRIKE. 
AŠ perku “Tabako Derliaus Smetoną/1 tą Švelnų, malonų 
rūkomąjį Tabaką, apie kurį Farmerys teisingai kalba 
lygiai taip, kaip kad aš Čia išsireiškiau. LUCKY STRIKE 
Cigaretų gerumas yra pertik- 
rinantis. Taigi visai natūralūs 
dalykas, kad tų cigaretų varto
jimas ir augimas šiandieną plati
nasi tokiu milžinišku greitumu/9 Tabalco Supirkinėtojas 

at Louisville, Ky.

It’s toasted
Nei Jokio Gerklė# Erzinimo Nei Jokio Kosulio

19c 
85c 

$1.45

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

Tel. Boulevard 4705

llllllllllllllllllllllllhlllllllllllllll^

MADŲ KNYGĄ1 
25c į metus 

Madų knyga Rudens, žie

mygąs per metus tik už 
25 centus

Žinokite kaip ir ką Mote
ris dčvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS "
1739 S, Halsted St. Chicago, 111.

Pętternų Skyrius
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Tarp Chicagos 
Lietuvių '

Tuščios pastangos
Pasikalbėjimas su art. St. Pil

ka. kuris rengia komediją, 
“Tuščios pastangos” scenai 
vasario 26 d. Goodman te
atre.

(Tęsinys)
Kodėl rengiatės “Tuščias 

pastangas” statyti Goodman 
teatre?

—Kultūriniai Chicagos lietu
viu reikalavimai šiandien yra 
tiek pakylę, kad jie nori ma
tyti ne tik geriausius veikalus, 
ne tik gerai suvaidintus, bet ir 
tinkamiausiose apstovose suvai
dintus. Goodman teatras kaip 
tik šitiems reikalavimams at
sako. Be to, kitos patogios 
lietuviams salės yra užimtos.

'Poliaus. Iš viso to, kas buvo 
pasakyta apie “Tuščias pastan
gas” galite numanyti, kad kal
bamas veikalas yra platus ir 
reikalauja labai komplikuotos 
scenos ir tinkamo pritaikymo.

— Kokioms scenoms reikia 
taikyti?

—Pirmas ir antras aktas, tie
sa, vystosi Lietuvos kaimiečio 
seklyčioje, bet trečias ir ket
virtas—Kauno. Trečias aktas 
—maskių balius — šauniame 
kliube. čia jau scenerija turi 
ypatingos svarbos. Ketvirtas 
aktas plečiasi taipgi viename 
puikiausių miesto namų.

Bet... na, atliksiu ir “išpa- 
pažinti”. Tamsta žinai, kad 
artistai, kaip ir kitų gyvenimo; 
pašaukimų žmonės, turi darj 
troškimų pareikšti nors kibirkš
tėlę savo asmenybės. Kaip gali 
jie pareikšti? Gi patiekdami 
publikai tai, kas jiems patiems 
labiausia patinka, ir patiekda-' 
mi kaip geriausia gali. O Chi- 
caga ir yra tokia lietuvių kolo
nija, kur kiekvienas lietuvis 
artistas norėtų kuo geriausioje 
šviesoje pasirodyti.

Tai ve dar kodėl rengiuosi 
statyti “Tuščias pastangas”- 
Goodman teatre.

Jau minėjau aukščiau, kodėl 
parinkau “Tuščias pastangas” 
scenai. Norėčiau dar keletą 
žodžių tarti apie tai. Dalykas 
toks, kad man rodosi, jog žymi 
Amerikos lietuvių dalis gyvena, 
sakytum, praeitimi, atminimais 
prieškarinės Lietuvos. O tuo 
tarpu tenai įvyko žymių per
mainų, gyvenimas šoko pirmyn 
šuoliais. Ir šis naujas Lietu
vos gyvenimas yra tur būt ge
riau atvaizduotas “Tuščiose pa
stangose”, negu kuriame kita-1 
me teatro veikale.

Naujos Lietuvos menui mes 
turtėtume pašvęsti juo dides
nio dėmesio. Politinis Lietu
vos gyvenimas šiandien iššau
kia daug ginčų, ūkis atsilikęs, i 
pastebėsime šalyje kitokių tru
kumų. Ir nors Lietuva žymiai 
pažengusi pirmyn, visgi ji te
bėra “naujakurė”. Vienintelė į 
srytis, kurioje ji padarė rys-' 
kią, net svetimtaučių pripažjs- i 
tarną pažangą, yra meno srytis' 
visose* jo formose: operoje,! 
dramos teatre, tapyboje, skul|>-1 
turoje ir t.t. ir t.t. štai jums 
čiurlionies galerija. Jei norima 
ką nors gero svetimtaučiui pa
rodyti, tai rodoma tos įstaigos. 
Literatūroje taipgi pažengta 
toli, ir jau paties Vaičuno vei
kalai yra verčiami į svetimas 
kalbas. O Vaičuno veikalai, 
kaip ir kiti literatūros kuriniai, 
yra tikrojo gyvenimo vaizdai, 
ir todėl “Tuščios pastangos” iš
rodo reikalingos pastatyti sce
noje.

~^jXr turėsi’ tinkamų vaidini
mui jėgų?

Chicagoje jau stačiau kele
tą vaidinimų. Kaip artistas, 
parodžiau savo “vizitinę korte
lę. “Tuščių pastangų” pasta-1 
tymui turiu ypatingų ambicijų Į 
ir užsidegimo. Galiu pranešti,

kad visų mano statytų perei
tais metais veikalų dalyviai į- 
eina į “Tuščių pastangų” vai
dintojų sąstatą. Nesistengsiu 
išvardyti visus vaidintojus, ka
dangi jų bus per 40. Dabar 
pasakysiu tik, kad galiu pasi
džiaugti tuo sąstatu, kuris pasi
žadėjo teikti man pagalbos, 
idant pastačius šį veikalą tin
kamai.

- Ką tamsta manai-- ar yra, 
sakyti, dirva Lietuvių Teatrui 
Chicagoje?

—Ne vienas pasaulyje mies
tas neturi tiek lietuvių, kiek 
Chicaga. Turto išgalia Chica- 
ga taipgi pajėgia lengviau, ne- 
kad kuris kitas miestas, pa
remti teatrą. Ir, kas tur būt 
svarbiau, Chicagoje jau yrą 
didelis skaičius žmonių, kurie 
skaito teatrą viena nepamaino
mų kultūrinio gyvenimo bute- 
nybių.

Amerikoje už savo dolerį 
mes galime gauti visko. Bet 
Amerika nepajėgs duoti mums 
vieno dalyko—lietuvių meno. 
To jau tiekti turi lietuviai pa
tys. Ir todėl aš tikiuosi, kad 
mano, kaip ir kitų teatro vei
kėjų, pastangos lietuvių teatro 
labui nebuvo ir nebus bergž
džios. Reporteris.

Klaidos pataisymas
Vakarykščioj “Naujienų” lai

doj ištruko klaida. Buvo 'pa
sakyta, kad p-ios Onos Gar Jo
nienės laidotuvėms patarnavo 
graborius p. Butkus. Turėjo bū
ti graborius p. Mažeika. —Rep.

Roseland

Bridgeportas
O tai ve kas: Rautas per

keliamas atgal į Chicaga ir ap
sigyvena Bridgeporte, senoje 
buveinėje, ir nuo šios dienos 
pradės raportuoti apie supraiz 
pares ir kitokius peibalius.

Siurpraiz parė ,
Siurpraiz parė yra rengia

ma p-niai Gedvilienei. Rengia 
parę |>-nia Petrokienė, o Kaulas 
pritaria. Parė įvyks sekma
dienyje, 22 d. sausio, Lietuvių 
Auditorijoje.

Parė bus viena Įdomiausių,

tas štai ką man papasakojo. 
Užbaigę supraiz parės linksmy
bes, apie 2 valandą nakties iš- 
ėjova namo su draugu. Paėjo- 
va tik bloką. Prie 32-ros iš
šoko du iš jėlos ir mums piš- 
tolietus po nosimis, ir atiduo
kite ką turite Iš manęs atėmė 
paskutinę dešimtukę, o drau
gui uždėjo mėlynus akuliorius 
todėl, kad jis neturėjo dešim
tukas.

Turiu pasakyti, kad čia jau 
tikrai buvo surpraiz. Net tas, 
kas buvo išlikę nuo kolektor- 
kų, teko plėšikams. —-Raulas

kokias Auditorija yra kada ma
čiusi, dėlto, kad pati p. Gedvi
lienė renka kolektas savo pa- 
rei ir pati prižiūrės tvarką po- 
kilio laiku. Man padarius “in- 
terview”, štai ką išgirdau: pa
rėję gros benas, o svečiai visi 
bus parinkti.

l’žklausęs, ar bus pastipri-

Marųuette Park
South West Lithuanian Ame- 

'rican Politcial Club pereitą sa
vaitę turėjo metinį susirinki
mą. Tarpe kitų tarimų buvo 
padaryti šie:

Pasirūpinti, kad pedlioriai,

nes, važinėtų ne gatvėmis, bet 
alėjomis (jėlomis); paskui — 
kad jie nešauktų (nealasavo- 
tų) tartum perspėdami gyven
tojus apie gaisro pavojų.

Kovoti su vaikų keliamu 
trukšnui ir išdykavimu gatvė
se. Parkas yra netoli, esama 
ir tuštumų, tad žaisti vaikams 
yra kur ir be gatvių.

Surengti “Bonco Party” šian
dien, šeštadienyje, sausio 21- 
mą, p. Mežlaiškio naujoje sa
lėje, 2453 West 71st St., arti 
Western Avė.

Parengime bus gerų prizų: 
kaipo prizus, gaus medaus ir 
kitokių dovanų, reikalingų mo
terims. Parengiman kviečiami 
visos apielinkės lietuviai ir lie
tuvės. \

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

j Soutnampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Berengaria Aąuitania Mauretania 

o paskui saužemiu į Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai į 
Londoną kas Pėtnyuią 
nauji aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva- 
kortčs j abu galų iš 

CUNARD LINE

New Yorko į Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė., Chicago

® N

nančios, gavau atsakymą, kad išvežiojantys visokias reikme-
bus ir pasilpninančios, jei rei
kės.

—Ar bus biznierių? — tei- 
ravaus toliau.

Pasirodo, kad bus, ir tapo 
suminėti man jų vardai. Da
bar visų svečių neminėsiu, ka
dangi vienas kitas jų gal ne
ateis, vienas kitas naujas pa
sirodys; Gi vėliau, jei pasiro
dys kas nors įdomaus, tai jau 
pranešiu per “Naujienas”, ži
noma, kaip informaciją kolek- 
torkoms. Surašysiu visų var
dus, kad reikalui pasitaikius 
kolektorkos žinotų pas ką krei
ptis.

Savo rųšies surpraiz”
Vienas surpraiz parių patrio-

Ar jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Rtiffles
Ar Jums Galvos Odą Niežti? 

Naudokite

Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

RtiffJes
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite 
Au/ZŽesr

Užlaikymui savo plaukų gražiais 
ir tankiais
Naudokite

Ruffles

, FOTOGRAFUOKITES
J Mano naujai, artistiš- 
$ kai ištaisytoje studijoje

9

Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau-“ 
jų išrad imu 
paveik s 1 
traukime 
krina jums ge 
rą darbą. 
Be extra p r i- 
mokejimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
liūs ir tam

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

AR APSIIMTOM DIRBTI TEN,

kur alga nemokama reguleriai? 
kur laikytų tik keletą dienų? 
kur, gal, turtus žadėtų?

Žinoma, kad ne.

Saugumas pirmoj vietoj, o su saugumu ei
na saugi ateitis.

Musų 6% nesantieji pirmųjų morgičių 
auksiniai bonai ir pirmieji morgieiai.

Reiškia nuolatinį, pastovų, saugų ineigų 
šaltinį.

Musų pasiųlymai ypatingai geri šiandie.

ši 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si
M

Si
Si
Si

a
la

Sausio 16 d. God-len Star 
Kliubo jauktas loftė basketbo- 
lą su Dolton jauktu. Golden 
Stars padarė 48 mazgus, o jų 
priešininkaį tik 27. Reiškia, 
Golden Stars laimėjo.

Sausio 18 d. Golden Stars 
susikirto su Hammond basket-' 
bolininkų jauktu. Nors prieši-, 
ninkai dėjo visas pastangas, 
bet jos nuėjo veltui, ba Gol-1 
den Stars padarė 88 mazgus, o! 
Hammond, Ind., basketbolinin- 
kai 37.

Tai buvo 20 iš eilės Golden; 
Star basketbolininkų laimėji-j 
mas. I 

šiandien, šeštadienyje, sau-' 
šio 21 d., Golden Stars los bas- 
ketbolą su Cicero Vyčiais. Tai 
bus antras roselandiečių susi-; 
kirtimas su ciceriečiais. Ęjr- 
mame susikirtime Golden Stars 
laimėjo tik du mazgu daugiau, 1 
negu Vyčiai. Dabar nežinia i 
kaip išeis. Bet viena ir kitaI 
pusė yra pasiryžusi laimėti. Ar' 
Golden Stars laimės? Nežinia. 
Galima tečiaus numatyti, kad1 
lošis bus atkaklus, įtemptas ir 
sujaudinantis žiūrėtojus.

Todėl visi kaip vienas buki
te sausio 21. d vakare Stru- 
milo salėje, nes šis lošis pasi- • 
rodys vienas geriausių ložių, 
kokie, yra buvę iki šiol. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

O lošiui pasibaigus — šokiai. 
Jaunimas galės pasilinksminti 
iki vėlumai, grojant gerai mu-1 
zikai. ♦

Kviečia visus
Sporto Komisija, i

CENTRALTJTBANK
TRUSTINE KOMPANIJA

DADETA
NAUJA PIRMENYBE
PRIE JO ILGO VADOVAVIMO

X.

— ir didžiausis pasitikimas
Hudson istorijoj

g 1110 West 35th Street
| CHICAGO, ILL.
jįį Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Si 
l® 
Si 
Si
Si 
Si 
Si

ENTUZIAZMAS žmonių sutikimo patvirtiha pa
žangą naujo Super-Six automobiliaus.
New York, paskutinėj parodoj, visur pardavinėji
mo kambariuose, jie atkreipė žmonių atidą taip, 
kaip da niekuomet iki šiol Hudson istorijoj. Tas 
parodo didžiausią kompeticiją kokią visa industri
ja yra kada nors perstačiusi.

Visi karai yra padaryti moderninių stylių ir išrodo daug puikiau — 
aukštesni, siauresni radiatorai, apsukami radiatorių “shutter’iai”, “sad- 
dle” liampos, pilnai “crovvn” fenderiai ir žemesni, “sweeping lines”. Jo - 
vadovavimas viršija kiekviename detalioje ir pažymi naujo Hudsono 
pirmenybę kiekvienoje mechaniškoje dalyje per visą Super-Six automo
bilių ir jame išradimas kuris nustato šiandie pagrindą motorų veikime.
Tris skyrius Hudson “bodies” reprezentuoja — Standard, “Custom 
Designed” ir “Custombuilt” — ir dvi chassis — 118 ir 127 colių.
Didžiausis publikos žingedumas nepasitvirtins tol, kol ^ųs patys ne- 
apžiurėsit jo ir nenašivažinėsit su nauju Hudson Super-Six tuomet per- 
sitikrinsit, kad kokį tik išsirinksite, jus nepralaimėsite, kol tik patys 
nežinosite šių naujų Hudson patogumų.

//SBJ---- UBL4J .. L— ',.1. ..... ..i...igg5ggBHgg«

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

I
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 pagėrinimais.

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

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

Kambariai dėl pergulijimo.

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

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

k ----------—mJF

NAUJOS HUDSON KAINOS 
118-inch Chassis

Coupe $1295 • Sedan $1325 * Coach $1250 
127-incH Chassis

Standard Sedan $1450 • Custom Victoria $1650
Custom Landau Sedan $1650 * Cuštom 7-Passenger Sedan $1950 

AUprices f. o. b. DetroK, plūs war excise tax.

HIU DSOI^I . Super-Six,
Hudson Super-Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarį 

reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė.

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksine proga lietuviams vyrams ir moterims 

gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kurj Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos” kviečia į šitų kontesto darbų 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti “Naujienų” la
bui ir sau už įdėtų darbų kaipo kontestantai laimė
ti atatinkamas dovanas: automobiliais, pianais, ra- 
diolais, lotais, namų rakandais, laivakortėmis į Lie- 
tuvų ir atgal, gramafonais, auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigais. P r J

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovanų kiekvienam kontestantui sulig savo įdėto 
darbo sėkmingumo, pertat mes ir kviečiam darbš
čius vyrus ir moteris, “Naujienų” rėmėjus regist
ruotis tuoj, idant anksčiau pradėję galėtumėt tiks
liau savo darbų kaipo “Naujienų” kontestantai iš
plėtoti, kad laike kontesto, kuris tęsis tris mėne
sius ir pusę, galėtumėt kaipo kontestantai pasiekti 
aukščiausius laipsnius laimėjimui stambiausių do
vanų.

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitų “Naujienų” kon- 
testų ir darbuotis labui “Naujienų”, kad sau laimė
jus tinkamas dovanas daiktais arba pinigais,—ma
lonėkite tuoj išpildyti čia esamų blankų ir prisiųsti 
į “Naujienų” kontesto Dep., arba atsilankykite as
meniškai į “Naujienų” Kontesto Dep. Suteikiam 
paaiškinimus asmeniškai arba laiškais,

BLANKA

"NAUJIENŲ” KONTESTO DEP„
1739 So. Halsted St.,
Chicago, Ūl.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu Įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon- 
teste laimėjimui dovanu, prašau priimti mane | kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas Informacijas šiuo adresu: «

Mano Vardas, Pavardė .................................................... . ................

Gatvė .................................. .......................................... . ............ .........

Miestas .................       Valstija ................ . ..... ..... .... .

Telefonas ......................................................

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoje per iėneiiotojus:
Viena kopija . ...... -.........
Savaitei .............................
Mėnesiui ...........................

visuomeniniai Vilniaus krašto reikalai traukia jį prie 
$8.oo Lietuvos, kaip tik davus patiems to krašto gyvento- 
2.50 
1.50 
.75

jams laisvu balsavimu (panaikinus okupacijos sąlygas)
tatai pareikšti. ’ ,

širvydinė šitos socialdemokratų pozicijos “kritika”
yra grynas ignorancijos vaisius.

o mes dirbkime savo darbą spaudoj phskelbsiu. Kai dėl po- 
ir , nepaisykime jų. Palos,! licijos, tai ji iš tiesų yra kvai- 
nusibos ir apsistos.” j la. Aš tiek daug kartų daviau
O faktas visgi pasilieka f.ak-; Į“ Pro«os a,reštu<>li mane;

Bučiavimosi 
istorija

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

>7.00
3.50
1.75
1.25

.75

Apžvalga
“Mes sakome: tegul tie 

kapitalistiniai šlamštai loja,

tu, kad “šlamštai” ir “lojikai” 
rašė tiesą, kuomet Maskvos dar 
vatkų spauda, nežinodama, ar 
tai tiesa, ar ne, — per akis rė
kė, kad tai “melas”. Ir dabar 
ji sėdi baloje.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pastų: 

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

PLECHAVICIAUS IR DAU
KANTO NEBUVĘ FO

TOGRAFIJOJE.

wwwvw

: Anie įvairius DalykU

VILNIAUS KLAUSIMAS IR ŠIRVYDINIAI 
IGNORANTAI

Rygoje leidžiamas “Liaudies 
Balsas”, kaip žinoma, įdėjo 
lenkų legionininkų grupės at
vaizdą, kuriame, pasak jo, ran- 
dąsi ir aukštų Lietuvos kari
ninkų, Plechavičiaus ir Dau-

Brooklyno tautininkai dedasi baisiai susikrimtę, kanto, veidai. Tas pats atvaiz- 
kad Lietuvos socialdemokratai ir liaudininkai esą tokie buvo ir viename^ Lie- 
netikę.

.Keistas kriminalis 
tas

tuvos žinių” numeryje, bet be 
i jokio užsiminimo apie Plecha- 

Socialdemokratų atstovai šiaurės rytų Europos v^įų jr Daukantą.
konferencijoje, Berline, pasisakė stoją už Vilniaus Dabar, polemizuodamas su
klausimo išsprendimą visuotinu gyventojų balsavimu, tautininkų “Lietuviu”, vai. liau-

dininkų organas rašo:
“Musų dienraštis, 

kaip ir cenzūra, kuri 
vaizdą praleido, gerai 
jog nei pulk. Plechavičiaus, 
nei pulk. Daukanto minėtoje 
grupėje nėra... Jeigu ‘Lietu- 
vbs žinių’ redakcija butų 
maniusi, kad minėtoje gru
pėje tikrai yra pulk. Plecha
vičius, tai jos pareiga butų 
buvusi pasiųsti atvaizdą, kam 
reikia, t. y. pirmiausia Ka- 
ro vadovybei.”

Bet savo laiku ta lenkų le
gionininkų grupės fotografija 
buvo padariusi gana didelę sen
saciją, tiek Lietuvoje, tiek už
sieniuose. Kitaip ir “L. ž.” 
nebūtų jos dėjusios į savo špal- 
tas.

Spėjimas, kad toje grupėje 
1 randasi Plechavičius su Dau
kantu, išėjo pirmiausia iš tų 
žmonių, kurie yra susįspietę 
apie Mickų ir jo redaguojamą
jį “L. Balsą”. Jie yra iškėlę 
aikštėn ir garsiąją “plečkaiti- 
jados” istoriją. Jeigu jų įta
rimai Plechavičiaus ir Daukan
to yra neteisingi, tai galėjo būt 
išlaužti iš piršto ir jų kaltini- 

Ar tautininkų organas nusimano, ką jisai čia šne-( mai Plečkaičio.

Ir tą jų pareiškimą vai. liaudininkų organas įdėjo be 
kritikos, net “šiltai ir patylomis”. Už tai širvydinis 
laikraštis duoda vieniems ir antriems vėjo.

Liaudininkai, girdi, visai nerimtai elgiasi: “lieps
nomis spiauja prieš visuotinu balsavimu taisymą Lietu
vos konstitucijos, o visai to savo karšto ūpo neparodo 
prieš visuotinu balsavimu atidavimą Vilniaus.... Len- Į
kams!” _

Tai “biskį argumentas” — ar ne? Sirvydas nori }ti- 
kinti publiką, kad visuotinas Vilniaus krašto gyventą-

tų Lenkijai, Ir vai. liaudininkai šituo tikslu ji ir remiu! 
Šitaip “Vienybės’’ redaktorius atsimoka Sleževičiaus, 
Griniaus ir Staugaičio partijai už tą vaišingumą, kuris 
jam buvo parodytas, kuomet jisai lankėsi Lietuvoje.

Bet socialdemokratus jisai, žinoma, šmeižia dar 
pikčiau. Jie esą “Plečkaičio dvasiški broliai” ir “Pil
sudskio dvasiški brolvaikiai” ir jie dar iki šiol neišmo
kę “kelti aukštyn” tą principą, kad “pasaulinės” (tur- 
būt tarptautinės?) sutartys privalo būt gerbiamos.

I pasikoliojimus neverta kreipti dėmesio. Bet kame 
tas Lietuvos fašizmo garbintojas surado tarptautinių 
sutarčių negerbimą pas socialdemokratus? Ve kame:

Lietuvos socialdemokratai neužsiminė Berlino kon
ferencijoje, kad reikią atstatyt Lenkų sulaužytą sutartį, 
padarytą Suvalkuose 1920 metais, o tai esanti “priemo
nė, kuri stovi labai aiškiai pasaulio akyvaizdoje Vilniaus 
klausimą išrišti”.

lygiai 
tą at- 
žinojo,

ka?’
Aišku, kad ne. Jam rodosi, kad Suvalkų sutartis 

išriša Vilniaus klausimą, o tikrumoje nieko panašaus, uf . x „ .... T u I Laisve , nuolat bešaukdama
joje nėra. ... . . apie ^buržuazijos melus”, ma-

Suvalkų sutartis visai nesako, kam turi priklausyt pati save užhypnotizavo, 
Vilnius, ir ji nenustato sienų tarp Lietuvos ir Lenkijos, taip kad, pasklidus žinioms a- 
Ta sutartis buvo niekas kita, kaip tiktai musių paliauba. i)ie Trockio ir kitų bolševikų 
Ji todėl ne pastovią sieną nustatė tarp Lietuvos, o tik- i °P°zicininklJ ištrėmimą, ji tuoj 
tai “demarkacijos Uniją” tarpe dviejų kariaujančiųjų staE aX j "1Z- 
armijų. Padaryti galutiną taiką, išsprendžiant visus <tai praneSa> tai aišku, kad ne- 
ginčijamus klausimus tarp Lietuvos ir Lenkijos — tai- gali būt tiesos. Ir ji atkartoti- 
gi ir kiekvienos tų dviejų valstybių teritorijos klausi- nai išplūdo “šlamštais”, “šmei- 
mą, vadinasi, kartu ir Vilniaus priklausomybės klausi- žikuĮs” ir “melagiais” tuos laik
iną, ir kitus klausimus — abiejų pusių atstovai toje Su-i™^s. kuriuose tos žinios pa-

ATSISĖDO Į BALĄ.

nusprendė, jogei tai 
Jeigu ne Stalinas arba jo aigen-

valkų sutartyje pasižadėjo vėliau. Vilniaus klausimui 
išspręsti turėjo įvykti nauja konferencija.

Lenkai tą savo pasižadėjimą sulaužė, kadangi jie, i 
nelaukdami taikos konferencijos, pasiuntė į Vilniaus1 
kraštą savo ginkluotus legionus ir užėmė jį smurtu. 
Pakeldami ginklą prieš lietuvius, jie suardė musių pa-; 
liaubą, pasirašytą Suvalkuose, ir tuo budu atgaivino 
karą, kuris ėjo tarp Lietuvos ir Lenkijos iki 1920 m. Į

Bet pranešimai apie trocki- 
ninkų ištrėmimą vis nesiliauja 

Laisvei” daro- 
ką gali žinot, 

ie “buržuazi- 
skel- 
mes 
pro- 

aikš-

kartais 
melagiai”

Kaip tuomet 
susipratusio

ėję, ir nabagei 
si neramu: o 
gal 
niai 
bią ?
išrūdysime 
letaro” akyse, jeigu išeis 
ten, kad “buržujai” geriau nu- 
simano apie tai, kas dedasi 
matuškoje Bosijoje, negu mes?

Savo “revoliuciniam” autori
tetui išgelbėti Brooklyno ko
munistų organas surado išė
jimą: Išplusime tuos laikraš
čius, kurie mus pasodino į 
balą, ir liepsime savo “susipra- 

spiau- 
Iv* t j atliktas
kriukis Ir štai komunistų 
organe pasirodo straipsnis ,su 
antgalviu : 
kreipkime 
ma:

Šitais savo žinksniais lenkai, be abejonės, nusidėjo 
tarptautinei taikai ir žmoniškumui. Ir socialdemokra
tai — taip pat, kaip ir kitos Lietuvos partijos (išimant 
komunistus) — dėl to nesiliovė per septynerius metus 
kėlusios protestus. Bet mes čia kalbame ne apie protes
tus, o apie Vilniaus klausimo išsprendimą.

Aišku, kad Suvalkų sutartis to klausimo visai ne
sprendžia; todėl Suvalkų sutarties atsteigimas nėra jo-1 tusiams” skaitytojams 
kia priemonė jį išrišti, kaip įsivaizduoja “Vienybė”. iu i iuos ir bus

Lietuva, iki “tautiškos eros” įsigalėjimo, reikalauda
vo iš lenkų Vilniaus sutarties atsteigimo ne dėlto, kad 
ta sutartis esąs pagrindas, kuriuo remiasi Lietuvos tei
sės i Vilniaus kraštą, bet dėlto, kad ji nenorėjo eiti j 
taikos* derybas su valstybe, kuri sulaužė sutartį dėl mu
sių paliaubų. Kaip galima tartis su tuo, kuris nesilaiko 
sutarčių ?

Lietuvos teisės į Vilnių remiasi ne Suvalkų sutar
tim, bet visai kuo kitu. Socialdemokratų numanymu, jos 
remiasi tuo, kad Vilniaus kraštas ekonominiu, kultūri
nių ir visuomeniniu atžvilgiu yra Lietuvos dalis. Ir nėra 
tikresnio budo įrodyti, kad ekonominiai, kultūriniai ir

“regu jie loja, ne- 
atydos”, kur rašo-

savaičių atgal buvo 
kad Trockis esąs 

iš

“Pora 
paskelbta, 
išdeportuotas iš Kusijos j 
Sibirą. Pasirodė, kad tai yra 
grynas melas (? “N.” Red.). 
Dabar vėl kalami ir zalati na
rni gandai, kad visi opozicijos 
vadai išdeportuoti i tolimus 
rytus.

Dr. Komiso areštavimas. — Jo 
prisipažinimas. — Krimina
listas su žaliais akiniais. — 
Architekto Bartoko nuoty
kis. — Laiškas redakcijai. 
— Pasiūlymas komunistiško 
laikraščio redaktoriui. — 
Praktiškas būdas kriminalis- X 
tiškai psichologijai studijuo
ti. — Knyga.

vo tas, kad jis nelabai tepaisč 
pinigų.

Vieną naktį jis apiplėšė ban
ko direktorių, kuris visuomet 
nešiodavo su savim daug pini
gų. Banditas privertė bankinin
ką sustabdyti savo automobi
lių, atėmė iš jo laikrodį ir dei
mantinę špilką, bet pinigų ne
lietė.

Kelioms dienoms praėjus po 
to laikraščiai paskelbė kitą sen
sacingą žinių apie grafienės 
Almassy buto apiplėšimų. Plė
šikas paėmė keletą auksinių 
daiktų. Bute jis lyg tyčia 
liko savo žalius akinius. ‘

tiesiog negaliu suprasti kodėl 
ji mane nesuėmė. Vienok trum
poj ateityj aš užbaigsiu savo 
eksperimentus ir tąsyk pats pa
siduosiu”.

Po laišku pasirašė “žmogus 
su žaliais akiniais”. Kad laiš
kas buvo tikrai misteriško kri
minalisto rašytas, — dūliai to 
negalėjo būti abejojimo. Rak
tas buvo nuo Bartoko šėpo. 
Laiškų ir raktų laikraštis ga
vo iš Vienos. Budajiesto poli
cija pasiuntė į austrų sostinę I j ‘ 
šešis geriausius savo detekty- j sveikina 
vus. Bet jie nieko negalėjo ten 
surasti.

pa-

ma
ža-

Policija buvo pradėjusi 
nyti, kad tas žmogus su 
liais akiniais yra psichdpatas, 
kuris turi manija rinkti auk
sinius daiktus. Bet staiga ta
po papildytas naujas neįmano
mai drąsus prasikaltimas, ku
ris sujudino Budapešto gyven-

Tik prieš porą savaičių Bu
dapešto policija gavo iš Vienos 
svarbių informacijų. Komuni
stiško laikraščio redaktorius pa
pasakojo fantastišką istoriją 
apie vieną vengrų, kuris užėjo 
j redakciją ir pasiūlė planų ok- 
munistiškam sukilimui. Jis sa
kė, kad galįs suorganizuoti ge- 
nerališką streiką, išsprogdinti 
amunicijos fabriką Cselyj ir 
nuversti vengrų valdžių. Savo 
adreso jią nepaliko, bet laiš
kus prašė rašyti vienam Buda
pešto spaustuvininkui.

Tas pasakojimas buvo toks 
fantastiškas, jog redaktorius 
pamanė, kad vengras yra pa
mišėlis ir pranešė policijai.

Dviem dienom praslinkus Bu
dapešte tapo suimtas spaustu-
viiiinkčus. Jis buvo nustebintus 
ir nežinojo, ko policija iš jo 
nori. Jis prisipažino, kad jo 
adresu atėjo iš kažkokio Vie
nos laikraščio laiškas. Tas laiš
kas buvo Dr. Komisui, kurio 
moksliškas knygas minimas 
spaustuvininkas spausdino. Nė
ra reikalo, žinoma, aiškinti, 
kad po to Dr. Komis buvo areš
tuotas.

Mokslninkai jau senai nusta
tė, kad bučiavimasis — tik vė
lesniųjų laikų paprotys. Nei 
Homeras, nei Geziodas nežinojo 
bučiavimosi papročio ta pras
me, kaip musų laikais supran
tama. Pas Homeru, Hektoras 
atsisveikindamas su Androma- 
jha nesibučiuoja. Paris irgi ei
damas į kovą nebučiuoja gra
žiosios Elenos; daug vargęs, 
daug matęs Odisėjas nesibučia- 
vo nei su dangiško grožio Ka- 
lipse, nei su burtininke Circė- 

I ja. Grįžęs gi namo, Odisėjas 
_______ j, žmoną tik apglėbęs, 
bet nebučiuodamas. Sanskritų 
kalba ir ieroglitai visai neturi 
žodžio “pabučiavimas.” Musų 
laikais japonai beveik nežino 
pasibučiavimo. Iš kur gi atsi
rado tas paprotys? Garsus fi
ziologas Lombroso tvirtina, kad 
oučiavimosi paprotį mes par
ėmėme iš Ugninės žemės lauki
nių gyventojų, pas kuriuos pa
bučiavimas reiškia vien motinos 
meilę kūdikiui. Ugninės žemės 
gyventojai beveik nemoka da
ryti jokių indų. Jie geria tie
siog iš šaltinių arba upių; ne
galėdami gi lupomis vandens 
pasiekti, jie traukia vandenį į 
.ūpas pro kiaurus augalų šer- 
des. Motinos gi pasiima į bur
ną vandenio ir bučiuodamos 
kūdikį pagirdo iš lupų į lupas. 
Nuo to ir atsirado bučiavimosi 
paprotys.

paėmė skry- 
netaręs išėjo

jis visa die-

Vengrų žurnalistas, Emery 
Deri, laikraštyj “The World” 
rašo apie nepaprastų krimina
listą, kuris per keletu mėnesių 
teiorizavo vengrų sostinę.

Praeitų metų rugsėjo mėne
sį tapo areštuotas Dr. Ignaz 
Komis, paskilbęs Budapešto 
nerviškų ligų specialistas ir psi- 
choanalistas. Areštavimo die
noj daktaro ofisas buvo pil
nas pacientų. Tarp jų buvo ar,-' 
tįstai, rašytojai, turtingi aris
tokratai ir t. t. Dr. Komis jau
tėsi pavargęs, kuomet į jo ofi
są įėjo paskutinis pacientas, 
kuriam jis uždavė klausimą:

“Jūsų vardas ir profesija?”
Pacientas, tvirto sudėjimo 

žmogus, parodė jam sidabrinį 
ženklą ir atsakė:

“Aš esu detektyvas Szabo. 
Man įsakyta pristatyti jus į 
biurą”.

Dr. Komis pažvelgė į detek
tyvų pro žalius akinius; pas
kui jis atsikėlė, 
bėlę ir nė žodžio 
kartu su juo.

Policijos stotyj
ną nieko nekalbėjo, tik retkar
čiais jo veide t>asirodydavo šyp
sena. Tačiau kuomet policijos 
kapitonas atėjo kvotą padary
ti, tai Dr. Komis pradėjo pir
mas kalbėti, nelaukdamas kol 
jam bus klausimai statomi.

“Nėra reikalo statyti man 
klausimus, kapitone”, tarė jis. 
“Aš esu žmogus su žaliais aki
niais, kurio jus ieškojote per 
paskutinius tris mėnesius. Aš 
atlikau apiplėšimą Coluinbus 
gatvėj. Aš apkrausčiau grafie
nės Almassy butų. Aš suplana
vau išsprogdinimą amunicijos 
fabriko Csepelyj. Visas smulk
menas jus surasite rankrašty j 
mano naujos knygos apie ‘Kri- 
minališkų psichologijų’, kuri 
turės pasirodyti apie Kalėdas. 
Aš buvau priverstas papildyti 
duos prasikaltimus, nes man 
atrodė, kad tai yra vienintelis 
kelias kriminalisto psichologi
jai studijuoti. Nėra galima su
rinkti patikimus moksliškus 
faktus, neturint tiesioginio pa
tyrimo. Tos minties vedamas 
aš nutariau asmeniškai krimi
nalisto gyvenimą išbandyti”.

Policijos kapitonui tas pasa
kojimas padarė didelio įspūd
žio, nes, prieš jį stovėjo tikras 
Dr. Jekyll ir -Mr. Įlydė, kurį 
Stevcnsonas aprašė savo apy
sakoj.

Iki Dr. 
Budapešto 
pastangas,
rišką žmogų su 
niais. Plėšimai, apgavystės, įvai
rios rųšies prasikaltimai buvo 
nuolat atliekami kaž-kokio kri
minalisto, kuris visuomet lai
mingai pasprukdavo. Policija 
žinojo, kaip tas kriminalistas 
atrodo, nes nukentėjusieji jai 
tatai papasakojo. Pasak nuken
tėjusių, plėšikas visuomet buvo 
gražiai apsirengęs, dėvėjo ža
lius akinius ir turėjo kultūrin
go žmogaus manieras. Keisčiau
sias dalykas apie tų banditų bu-

Komiso areštavimo 
policija dėjo visas 
kad suimti mistc- 

žaliais aki-

tarė detekty- 
kar-
ina-

gat- 
užsidėjo

Prieš kiek laiko pas Zoltan 
Bartoką, pagarsėjusį archjtek- 
tą, atvyko vyras ir pasisakė 
esąs detektyvas ir turįs iš po
licijos įsakymų areštuoti archi
tektų. Pamatęs, kad architek
tas išsigando, detektyVas davė 
suprasti, jog už $2,(MM) viską 
bus galima tinkamai sutvarky
ti.

“Gaila, bet prie savęs aš ne
turiu tiek daug pinigų”, tarė 
architektas. “Man reikės va
žiuoti į bankų, kad sudaryti tų 
sumų”.

“Tai niekis”,
vas. “’Aš važiuosiu į banką 
tu su jumis, žemai laukia 
no taksi. Važiuokiva”.

Kai taksi važiavo miesto 
vėmis, “detektyvas
žalius akinius ir su šypsena 
veide pažvelgė į savo sanke- 
leivį. Architektas tuoj supra
to, kad jis turi reikalą ne su 
detektyvu, ale su paskilbusiu 
kriminalistu. •

Po kiek laiko šoferiui buv(^ 
įsakyta sustoti. Žmogus su 
žaliais akiniais atidarė taksi 
langą ir paprašė iš stovinčio 
poliemono degtukų. Kitoj vie
toj jis paprašė poliemono paro
dyti kelią. Architektas sėdėjo 
visas susitraukęs, bijodamas ir 
žodį ištarti. Kai privažiavo 
bankų,, architektui buvo įsaky
ta užmokėti už taksį. Paskui 
abu įėjo j bankų. Beeinant ar
chitektui prie kasieriaus lange
lio, pasipainiojo vienas jo pa
žįstamas banko direktorius. Ar
chitektas suriko:

“Šis žmogus yra kriminalis
tas! Gelbėk mane. Gelbėk ma
ne!”

Bet architektas buvo tiek su
sijudinęs, jog jis apalpo. Tuo 
tarpu jo palydovas laimingai 
paspruko, palikdamas savo ža
lius akinius.

Laikraščiai pradėjo plačiai 
rašyti apie vėliausius misteriš
ko kriminalisto žygius, kriti
kuodami policijų už neveikliu 
mą.

Koks visų buvo nusistebėji
mas, kuomet vienas žymiausių 
Budapešto laikraščių įdėjo se
kamą laišką:

“Gerbiamas Redaktoriau: Kar
tu su šiuo laišku siunčiu Zol
tan Bartoko raktų nuo nede
gamojo šėpo. Jis padavė man 
tų rakių, kai aš dariau pasi
kėsinimų jį apiplėšti. Aš nebe
noriu jam daugiau nesmagumų 
daryti, nes, tiesą sakant, aš 
neturėjau intencijos jį apiplėš
ti. Aš buvau tik susidomėjęs 
kai kuriomis psichologinėmis 
studijomis, kurias savo laiku

“Kodel aš papildžiau visus 
tuos prasižengimus?” pareiškė 
Dr. Komis laike savo išpažin
ties policijai. “Kaip matote, 
mes kalbame labai daug apie 
kriminalisto psichologijų nič 
nieko apie jų nežinodami. Aš 
norėjau patirti štai ką: aktua- 
lį kriminalisto jautimą, kuo
met jis atlieka kriminališkų 
darbų. Kaip jis jaučiasi apiplė
šimų atlikęs? Kokia yra jo nuo
taika pavojaus valandoj?. Kaip 
jis psichologiškai reaguoja, be
skaitydamas laikraščiuose apra
šymus apie savo kriminališkus 
dublis? Laike to ‘kriminalinio 
periodo’ aš atsargiai save ana
lizavau, dariau užrašus ir ste
bėjau psichologinę padėlį savo 
aukų. Jus privalote atsiminti, 
kad yra nemažai žymių dak
tarų, kurie ant savęs darė 
pavojingus eksperimentus, 
gauti reikiamų moksliškų 
tų. Tuo budu aš bandžiau
dijuoti ir kriminališką psicho
logiją”.

Budapešto policija net dabar 
nežino, ką manyti apie Dr. Kor- 
nisų. Vieni tvirtina, kąd jis 
yra kriminalistas, kiti, kad 
nenormalus žmogus. Bet yra 
ir tokių, kurie mano, jog Dr. 
Komis yra vienas žymiausių 
musų dienų psichoanalistas. Ta
čiau viename dalyke visi su
tinka. Visi yra tos nuomones, 
kad Dr. Komiso knyga apie 
kriminališką psichologiją turės 
didžiausį pasisekimą.

Taip maždaug rašo Elmery 
Deri apie tą nepaprastą dakta
rų, kuris “praktiškai” krimina
liškų psichologija studijavo.

— K. A.

Del Silpnų, Nuvargusių, 
Sergančių Vyrų ir 

Moterų
Kiekvieną dieną Nusra-Tone pasitvirtina, 

kad jos yra sveikatą ir stiprimą budavo- 
jančios dėl žmogių, kurie turi silpną ir ser
gant) kūną arba turi trubelio su skilvio ir 
nevirškinimo organais, gasus viduriose, su
irusi skilvi ir žarnas, galvos skaudėjimą, 
nesveikas kepenis, tulžies ligas, koktumą 
pūslės ligas, apsivėlusi liežuvi, nemalonų 
kvapą burnoje, silpną kraują, prastą ape
titą, reumatiškus skausmus, silpnus nervus 
ir kurie yra labai nusili>ę al>elnai.

Nuga-Tone suteikia turtingą, riebų krau
ją, stiprius nervus ir sveiką odą, nugina 
inkstų ligas, prašalina puirės skausmus, pa
naikina vidurių užkietėjimą, padaugina žmo
nių svarumą/''suteikia naujos energijos rau
menims, nervams ir visam organizmui. 
Nuga-Tone pardavinėjamas su garantija, kad 
suteiks pilną užganėdinimą arba pinigai grą
žinami. Matysit garantiją ant kiekvieno pa
kelio. Jas galit gauti bile ko'.ioje vaistinė
le. Neimkit imitacijų — reikalaukit tikrų 
Nuga-Tone.

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMU

Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

gan 
kad 
lak
stu

Mes Mokam Cash

S68.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai i Lietuvą 
per Radio tik 25c.

Kaufman State
Bank

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

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Apsaugok Sveikatų Su
35c. slovike*
lio ..užtenka 
dėl 50 sykių

GYVENIMAS 
Sausio Mėn.
Atspausdintas
Įsigykit
GYVENIMĄ
Nesigailėsit
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Grcit pagelbsti nuo Slogų, 
Jsibrčžimų, Nudegimų ir 
daug kitokiu atsitikimų 
PINIGAI GRĄŽINAMI, JEI 

NEIZGANĖDINA 
Specialiai geras po 

misi,skutimo 
Reikalaukit dykai sampelio 
Central West Laboratories 

15 E. AVashinglon St.,

Prenumerata metama
Pusei metu
Kopija ........................
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nusipirk typewriteii
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Tautiškų Kapinių 
lotų savininkų 

domei
Rytoj, sekmadienyje, sausio 

22 d., įvyksta Tautiškų Kapi
nių lotų savininkų ir draugijų 
atstovų susirinkimas Mildos 
svetainėje, 3112 S. Halsted St. 
Susirinkimo pradžia 1 vai. po 
pietų.

Paprastai, kai šaukiama koks 
nors svarbesnis susirinkimas, 
organizacijos gerokai pagarsi
na jį.

Tat matau reikalo, nors ir 
neprašytas, pagarsinti šį susi
rinkimų. Dalykas toks, kad 
ne viena ypata yra atkreipusi 
Reporterio domę į kai kuriuos 
negeistinus apsireiškimus Tau
tiškų Kapinių reikalų tvarky
me.

Jis tečiaus šių pasakojimų 
netalpino “Naujienose”, būda
mas tos nuomonės, kad meti
nis kapinių lotų savininkų ir 
draugijų atstovų susirinkimas 
pirmiau turi juos apsvarstyti, 
o jau paskiau pasirodys, ar rei
kės plačiau apie tai kalbėti, ar 
ne.

Vienok Reporteris skaito sa
vo pareiga perspėti visus ir 
visas, turinčius teisės dalyvau
ti šiame susirinkime, kad yra 
būtinas reikalas, idant jie da
lyvautų. Eina visokių kalbų, 
eina visokių paskalų, kurie ga
li padaryti ne mažai žalos Tau
tiškoms Kapinėms, jei tos kal
bos nebus sustabdytos.

O kaip jas sustabdyti? At
sakymas: tik pilnai išklausius 
ir nuodugniai iškalbėjus visus 
užmetimus ir paaiškinimus’. Ir 
neužtenka, kad dešimtis arba 
pora dešimčių žmonių dalyvau-

tų šiame susirinkime. Reikalin
ga, kad atsilankytų kiekvieno 

Įloto savininkas, kiekvienas drau
giją įgaliotinis. Tik tada svar
stymas ir sprendimas turės rei- 

I kalingos reikšmės ir autorite
to.

Taigi bukite visi!
Tautiškos Kapinės yra vieta, 

į kurių kiekvienas iš musų, 
laisvų pažiūrų žmonių, turime 
žiūrėti, ar mes norime, ar ne
norime, ba teks mums jose il
sėtis. Tautiškos Kapinės šian
dien yra išmokėtos ir vertos 
tam tikros sumos pinigų. Tad- 
gi jos turi netik rūpėti mums 
kaip vieta amžinam pailsini, 
bet ir kaip stambus medžiaginis 
turtas, kuris reikalauja stro
pios priežiūros.

O kas yra tie vyriausieji 
prižiūrėtojai? Aišku, kad ka- 

1 pinių lotų savininkai ir drau- 
igijų atstovai.

Kada jie geriausia gali savo 
.valia pareikšti? Atsakymas 
j metiniame susirinkime.

'Tad bukite visi jame. Būti
nai ateikite! —Reporteris.

—Galės gauti į 24 valandas 
paskolos ant pirmo ir antro 
morgičio tiek, kiek jiems rei
kės.

—Ar skolinsite taipgi ant 
tuščios žemės morgičiaus?

—Ne. Skolinsiu tik ant vadi
namos Improved Property, pa
gerintos savasties, pav?ant tro
besių.

— Kiek nuošimčių imsi tam
sta už paskolas? v

— šeštų nuošimtį — atsakė p. 
Kiras.

—Kaip ilgam laikui tamsta 
duosi tas paskolas?

—Tokiam laikui, kokiam sko
lintojas norės ir kaip sutiksi
me.

—Ar jau dabar gali kreiptis 
pas tamstų žmonės, norėdami 
gauti tokios paskolos?

—Gali kad ir šioje valandoje 
arba bet kada - ryt, poryt ir 
Lt. — bile kada.

— Reporteris.

Užtai vietos publika Ratelio Marųuette Parko apielinkėje. 
vaidinimus skaitlingai lanko. | Sale randami Troy gatvėje, arti
Ratelis yra nepartijinis ir už
atatinkamų atlyginimų tarnau
ja visoms draugijoms, kuo
poms bei kliubams. —Rep.

67-tos gatvės.
Apie viršminėtas artistes ne

reikia man daug kalbėti, nes jos 
lietuviams yra labai gerai žino
mos.

A.

The Stofe o f4 \Satisfaction,

Koncertas
Sekmadienyje, sausio 29. d., 

įvyksta p-nių Onos Pocienės 
ir Lutu Rnben (Misevičienės) 
koncertas jaukioje svetainėje

Šiame koncerte jos duos kele
tu sunkesnių kurinių, su smui
ku obligato.

Kurie atsilankys, išgirs gra
žų programų ir praleis porų 
valandų gerai. — Zosė.

HALSTED sr.«^^P^ ROOSEVELT R0AD 
Pradedant Panedėlyj

$1 ĮMOKĖJUS VASARIO MENESIO 
KAURU IŠPARDAVIMAS

Praplatino biznį
M. J. Kiras and Co. praplatino 

biznį paskolų ant antro mor- 
gičio. Jo ofisas randasi adre
su 3335 So. Halsted Street 
(Bridgeporte). Tai yra real 
estate, apd raudos, paskolų ir 
budavojimo biznio ofisas

BALIUS SU DOVANOMIS
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS PARAPIJOS

SAVO SVETAINĖ.!, (3501 SO. UNION AVĖ.)

Nedėlioj, Sausio (Jan.) 22 d., 1928
Pradžia 7 vai. vakare

Dovanų skiriama $5.00 pinigais. Grieš puiki orchestra.
KOMITETAS.

ČIAUDULIS
prašosi HILL'S

Čiaudėjimas paprastai reiškia šaltį. O 
šaltis gali baigtis rimtai. Imkite HILL’S 
Cascara-Bromidc-Quinine kaip greitai gau 
nate. Pribaigia šaltį į vieną dieną. nes 
padaro keturius darbus sykiu — sustab
do šaltį, sulaiko karštį, paliuosuoja vi
durius. suvikrina sistemą. Tai milionų pa 
žįstama apsauga.

Raudona Dėžė 30c. Visur

P-nas Kiras yra tur būt vie
nas seniausių (ne metais, bet 
biznyje) lietuvių realestatinin- 
kų.

Išsyk, kai tik pradėjo verstis 
real estate biznyje, jis, kaip ir 
daugelis kitų lietuvių realesta- 
ninkų, vertėsi smulkiais patar
navimais. Bet laikui bėgant ir 
ačiū nepaprastai energijai, p. 
Kiras savo biznį didino, plėtė, 
augino.

\ tviias skyrius po kito, viena 
biznio šaka prie kitos ta|x> ati
daryta, kol pagalios jis ėmė 
koncentruoti energija statybai. 
Jis statė namus Bridgeporte, 
Marquette Manote, Brighton 
Parke ir kitose vietose.

Bet biznis reikalauja plėto
tis. Ir šiuo laiku p. Kiras nu
sitarė praplatinti paskolų sky
rių ant antrų ir pirmų morgi- 
čių.

Reporteriui teko kalbėtis su 
p. Kiru dėl tų paskolų. Ir ka
dangi jis nusimano ne kažin 
kiek apie tokias painiavas, 
kaip piniginiai reikalai, tai pir- 

i miatįsia užklausė:
Ar nepavojinga yra sko

linti pinigai ant antrų morgi- 
čių?

Bet pinigus skolinsiu aš ki
tiems, o ne iš kitų — atsakė 
p. Kiras.

—Gerai. O lietuviai, kurie 
kreipsis pas tamstų, — ar jie 
gaus paskolos?

Visuomet, jeigu užtikrini
mas (securily) bus patenkinan
tis.

Kokias sumas tamsta galė
site jiems skolinti?

Roseland
Sausio 22 d. Šv. Petro ir Po

vilo draugija, Strumilo svetai
nėj rengia vakarų. LSM. Ratelis 
vaidins komedijų “Eksproprija- 
torius”. Komedija yra labai 
juokinga. Rateliečiai gerai 
prisirengę, nes mokinosi per du 
mėnesiu. Režisieruoja p. M. 
Dundulienė. Rateliečiai žada 
naudoti ir savo dekoracijas, 
kas sudarys gerų scenų. t

L. S. M. Ratelis yra vienin
telė draugija Roselande, kuri 
gali pastatyti gerus veikalus.

METINIS BALIUS
Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pašalpos 

KLIUBAS

Sausio 22 d., 1928
Chicagos Lietuviu Auditorium svet.,

3133 South Halsted Street
Pradžia pusė po šešių vakare.

GERBIAMA PUBLIKA:
Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti, orkestras iš 7 muzi

kantų užganėdis visų svajones. Nauji nariai norintįs įstot j Kliu- 
bą bus priimami be mokesties.

Kviečia KOMITETAS.

įmokėti tiktai $1 
už kiekvieną 

kaurą

lengviausiais

Didžiausis išpardavimas ko
kį mes turėjom — didžiau
sios vertės — didžiausia pa
sirinkimas — 
išmokėjimais.

9x12 VILNbNIAI VELVET KAURAI
Ekstra storo audinio apačia, su kutais kraštai. Naujų (fc 
paternų ir spalvų dėl pasirinkimo. Reguliariai $59 
kaurai, specialiai apkainuoti, $1 įmokėti. 

Ekstra storos rų- <F 07 
šies, be siu.lu kau- *4**- ■ »wQ 
rai, su j šilką panašiais gaurais, 
austas iš puikios rųšies karpeti- 
nių siūlų, su tankia apačia, kuris 
dėvėsią ilgai. Naujų išmargini- 
mų ir spalvų, $40 vertės. $1 įmo
kėti.

9x12 be siūlių su ku
tais, vilnonio velveto

Kaurai kurie papra- COQ QQ 
štai parduodami po
$40 yra įskaityti į šį retą pasi- 
rinkmią kaurų, naujausių chiniš
kų ir oriental išmarginimų. Sto
ri, ękstra tankiai austa apačia.

9x12 be siūlių Axmin 
ster kaurai

DIDELIS

l)r-tes Šv. Petro ir Povilo Roseland, III.

“SKSPROPRIJATORIUS”
Dviejų veiksmų farsas jį

Sulos Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis
Gabiausi lošėjai Roselande.

Nedėlioj, Sausio-Jan. 22, 1928
Strumilos svetainėj, 158 E. 107th St.

Pradžia 7 vai. vakare. Po vaidinimui šokiai ir kitokį pasilinksmi
nimai. Grieš puikus orkestras ir dar prie to bus visiems duodami 
puikus Kalendoriai. Atsilankę nesigailėsit. Visi busit užganėdinti.

Nuoširdžiai kviečiame visus jaunus ir senus. KOMITETAS.
Įžanga 50c. ypatai.

________________________ * |

UŽBURTI TURTAI
TRIJŲ VEIKSMŲ MELODRAMA

Rengia Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovė

Nedėlioj, 22 Sausio-January, 1928 
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ 

14th St. ir 49th Ct., Cicero, III. 1

Durys atsidarys 5 vai. vak. Programas pras. 6 vai. 
Tikietas iškalno 85c.; prie durų $1.00. — Kviečia visus RENGĖJAI.

$500 Dovanomis $500 Dovanomis

METINIS MASKARADU BALIUS
Rengia Brighton Park Lietuvių A. .ir B. Kliubas

Subatoj sausio 21,1928
• Meldažio Svetainėj, 2244 W. 23 PI.

Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 50c. Muzika J. F. Pociaus.
Pirma dovana vyrams $50. Antra dovana vyrams $25.

Wilsons Shoe Store
Visas musų tavoras kuris buvo gaisro 

bus išparduotas šiandie
I

Visi aukštos rųšies čeverykgi kurie buvo 
parduodami po $5.85 ir $7.85, šiame iš

pardavime bus parduodami po 
$1.98 ir $2.98

Visi turi būt išparduoti už tų pigių kuinų.
pasiūloma toks didelis pasirinkimas

VILSONS SHOE STORE
3235 So. Halsted Street

sugadintas prie 63rd St. krautuvės, 
ir visų sekamų savaitę

Kiekviena pora turi būt parduota, randasi 
17,000 porų dėl pasirinkimo. Visi 

naujos mados styliai
$1.98 ir $2.98

Tai da pirmu sykiu tokš išpardavimas ir

9x12 be siūlių Axminster_kadrai 
Be siūlių kaurai, i 
su į šilką pana- t.
šiais gaurais. Tankiai austa apa
čia, naujausių Chiniškų ir Per
siškų šimarginimų. Naujausių 
spalvų, $1 įmokėti.

9x12 Worsted Velvet kaurai
i, spe- <TEE 

apkainuoti šiame 
išpardavime. Be siūlių — mink
štu, dailiu paviršiu, su kutais 
trimuoti kraštai. Tikrai retai 
pasitaikančios vertės, $1 įmokėt.

ffCO Efi $75 vertės kaurai 
cialiai apkainuoti

VASARIO MENESIO RAKANDŲ 
IŠPARDAVIMAS, $1 ĮMOKĖTI 

Įmokėkit tiktai $1 už kiekvieną šmotą
Jei jus būtumėt matę planavimą prieš šitą atsitikimą — jei būtu
mėt matę tūkstančius ir tūkstančius “erates” ir baksus, kurie atėjo 
j musų sandėlį į paskutinius du mėnesiu — tada jus būtumėt ga
lėję suprasti, kodėl šis pusmetinis išpardavimas visuomet taip pla
čiai atkreipia atydą. Musų visas aukštas yra prikrautas rakandais 
visokios rųšies dėl kiekvieno kambario namuose — kainos labai 
žemos — išmokėjimais labai parankus.

K

>

3 ŠMOTŲ FRONTINIO KAMBARIO SETAS
Aukštos rūšies rankomis siutas setas, dengtas puikiausios 
rųšies jaųuard velour, artistiški audiniai ant kitų pusių ▼ ■ ** 
paduškaičių. Paprastai $198.7.5 vertės, $1 įmokėti už kiekvieną šmotą.

Sininrons 3 šmotų lova
Masiviška 2 colinių postų E1 O 7 E 
plienine lova, su 4 ornamen- ■ ©■ ■ ** 
tališkais “cane” efekto “panels”, rudo walnut 
užbaigimo, coil pilki springsai ir vatinis 
matrosas.

sedy-
Auksuotas 

ver-

Aržuolinis stalas
Masiviškas padidi- "f E 
namas stalas, pu- 4^ I w 
darytas iš aržuolo medžio. 
Auksoto užbaigimo. Kols jų 
yra po $15, $1 įmokėti.

"BcdeK’’ 
nes.
užbaigimas, 
tas $3.50 kiekvie
nas. Specialiai 0 
krėslai už $15.

Liampa i r 
“Shade” pri-

rengta
$18.75

Puiki liampa, pa
prastai dvigubai 
šios kainos. Artis
tiškos rankomis pieš
tos “shade” su pa
auksuotomis kojo
mis “stand”, $1.00 
įmokėti.

••i

$15 Laycr Felt Mat ra*
Padaryti iš gryno tfO 7E 
felt, išpusti, run- w
dinais kraštais, puikiais už
valkalais, visokio didumo. $1 
įmokėti.

Virtuvės “Cąbinet”
Visas aržuolinis C i €> E 
cabinet’as, su IO»I v 
slankiojamu polediniu viršų, 
sų visais įrengimais, $1 įmo
kėti.

(’iguninis virtuvės šildytuvas
Labai kaitrus CIO 7 E 
šildytuvas, ku- ■ Q<» I V 
rianie dega bile kuras M’ gar- 
bidžiai, $32 vertės.



NAUJIENOS, Chicago, III

Įdomios prakalbos

Bridgeportas

Įdomi paskaita

nežinomi man

PRANEŠIMAI

šv. Martino

Harvey
KuPieišio prakalbos

Iš zecerių mitingo

Graboriai
Phone Boulevard 4139

S, D. LACHAVICZ

MALT TONIG'O
arba

Eitra Pale Alaus

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS

Chicago.
3201

__

žmonės jau 
garbės ma-

per 6 mčn 
per 6 mėn 
per 6 mčn

18 d., 3 
., sulau- 
, gimęs 

vals., 
dide- 
drau- 
Igna- 
tėve-

mas 
atro

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne 
gali būti be

Liekame nubudę,
Vyras, Vaikai ir Giminės.

zmo- 
butu 

nemė-

Franciškus 
Šimkus .

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

šeštadienis, sausio 20, 1928

Kviečia
Kapinių Valdyba

Te). Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA &. CO.

4604 So. Paalina St^ Chicago, III.

Kaip 
yra 

motoras Es- 
lengvai gali 

j>er valandų, tai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

p-lė Petkiutė pasi- 
yskupo kancelerija 

ją. Visgi 
ka mano 

parapijonai

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 23 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kur atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapinesv

Lietuvis Graborias ir 
Balzamuotojaa

2314 W 23rd PI. 
Cbilago. UI.

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

SEZONAS SU PRASTO 
MIS SLOGOMIS RAN

DASI ČIA!

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
J NAUJIENŲ SPULKĄ
20 serija prasideda nuo 

sausio pirmos, 1928 metų 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 
savo ateičia, turėtų prisira 
syti prie Naujienų spulkoš

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

VISUOMIO PRAKALBA PRIEŠ 
KRIKŠČIONYBĘ

Kad 
veninio 
lingas daiktas, 
ko kalbėt, 
litis reikia

Butiegeriai naudosi
Pirm keleto dienų tapo rasti 

nušauti trys vyrai arti Chica
go lleigbts miestelio. Visi trys

Daktaro patarnavi 
mas veltui

KAZIMIERA MIKOtAITIENf 
po tėvais Šulcaitė

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiajai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

— butiegeriai. Spėjama, kad jie 
buvo pasiryžę atimti iš konku
rentu butlegerių gengės “tavo- 
rą”, bet sutikę didesnę spėką, 
kuri juos ir nugalabijusi.

Pristatome j Visas Miesto Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

Vainikai
3316 S. Halsted St.

Įdomi prelekcija. Kompozitorius 
Stasys Šimkus laikys prelekciją sek- 
madienyj, sausio 22 d., tarp 10-12 va
landos ryte, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Tema, “Kriptys 
ir srove muzikoje”. Kviečiame vi
sus skaitlingai atsilankyti.

A. L. T. Sandaros 4 Apskričio
Paskaitų Rengimo Komisija.

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

MALT TONIC - EITRA FALE 
SPECIALIS ALŪS

Neklauskite “Kur jus jas 
gavote?”, bet pradėkit tuo
jau gydytis! Tai yra grei
čiausias būdas: vartokit 
Trinerio Cold Tablets be 
atidėliojimo, o nuo kosulio, 
tai vartokit Trinerio Cough 
Sedative, bet visuose atsi
tikimuose • vartokit Trine
rio Kartųjį Vysą tuojau, 
nes visuose tokiuose atsiti
kimuose svarbiausia yra tu
rėti liuosus vidurius. Rei
kalaukit dykai sampelinio 
butelio nuo Jos. Triner Co., 
1333 S. Ashland Avė., Chi
cago, III., ir įdėkite 10c. per
siuntimo išlaidoms. Trine
rio Kartusis Vynas yra at- 
sakančiausis pravalninimui 
tonikas.

Atei- 
kalbės Chi- 
rengiamose 
“Nusigink- 
Prakalbos 

teatre, Clark 
ti Randolph gatvės. 
15 po pietų.

North Side. Pirmyn Mišrus Cho
ras rengia Bunco party. šeštadienyj 
sausio 21 d., 1928, 8 vai. vak., Liuo- 
sybės svet., 
Daug gražių 
laimėjusiems , bunco 
skaitlingai atsilankyti.

Šioje temoje, komp. St. Šim
kus sausio 22 d. Lietuvių Au
ditorijoje 10—12 vai. ryte, duos 
paskaitą.

Kadangi 
gaus 
sunku 
giantį 
kėtis, 
mes dauguma 
turėjome progos išgirsti plates
nių paaiškinimų apie muziką. 
Taigi dabar, kuomet p. Šimkus 
sutiko duoti mums toje temo
je paskaitą, pasinaudokitme 
proga ir skaitlingai atsilanky
kime išklausyti jos.

A. L. T. Sandaros 4 apskr. 
komisija.

Salvadore Madriaga, ispanas, 
ką tik užbaigė tarnybą pirmi
ninko Nusiginklavimo Sekcijos, 
'Pautų Lygos, Genevoje 
nantį sekmadienį jis 
cago Open Forum 
prakalbose temoje 
lovinio galimybės” 
įvyks Erlanger 
gatvėje, ar 
Pradžia 3:1

■ mVI^ORATlU®
8,000 FO« CO«vALt»t»NT
■ MFUMHlNO
I OOOD FOR TH< HOH* 
k 10VTH • ••*

Daktaras S. T. Jonas (dentis- 
tas), turįs ofisus 135 S. State 
Street, prie Adams gatvės, pra
neša, kad ateityje, kiekvieną 
šeštadienį iki piety, jisai teik
siąs daktaro dentisto pagelbos 
kūdikiams veltui. Patarnaus 
jis valydamas, lopydamas ir 
ištraukdamas netikusius dan
tis, kai bus būtinas reikalas 
juos traukti. Be to, daktaras 
pasižada pamokinti šiuos jau
nus pacientus, kaip jie turi rū
pintis palaikymu gerų dantų.

Nauja mokykla
Miesto tarybos mokyklų tary- 

l.a užgirė aldermano Adamov- 
skio sumanymą pastatyti Chica- 
įoje viešąją mokyklų, kuri bu
tų skirta mokintis vien berniu
kams ir mergaitėms, turintiems 
kokių nors proto ydų.

važiuoti, 
kaip lopšy 
ir Essex karai turi ra 
skuterius kaip ir Lin

Trečiadienyje, sausio 18 d. 
buvo susirinkimas skaitlingo 
būrio Chicagos advokatų, teisė
jų ir biznierių. Tam susirinki
mui kalbėjo tarpe kitų valstijos 
prokuroras Cr<>we ir policijos 
viršininkas Hughes. Pastarasis 
įrodinėjo, kad skaičius krimi
nalių nusikaltimų Chicagoje 
šiemet žyimai sumažėjęs palygi
nus jį su praeitų metų tokių 
nusikaltimų skaičium. Crowe 
gi pareiškė, kad Chicaga jau 
beveik apsivaliusi nuo prasi
žengimų paleistuvavimo. Polici
jos viršininkas, beje, įrodinėjo, 
kad 3,000 daugiau policininkų 
nusižengimus sumažintų iki mi
nimumo.

Toyvn of Lake. — Lietuviško Te
atrališko Kįžubo vakarėlis įvyks 
sausio 21 d., šeštadienyje, J. Baro
no svetainėje, 4523 S. Wood St. VL 
si nariai ir narės kviečiami kuo- 
skaitlingiausia atsilankyti ir links
mai praleisti vakarą. E. K.

muzika yra 
dvasinis penas ir 

surasti žmogų.
muzikos, tai reikia ti- 

kad šia paskaita susido- 
nes iki šiol ne-

PĄDEKAVONft
A. a. Jonas A. Bastis, kuris 

mirė sausio 9 d., 1928 m. ir 
palaidotas tapo sausio 17 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimų ir palydėjo jį į 
tą neišvengamą amžinybes 
vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. D6- 
kavojame musų dvasiškam tė
vui pralotai Krušni, šv. Jur
gio parapijos klebonui ir 
abiem vikaram, kun. Siaulin- 
skui ir kun. Puleikiui, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielą ir pasakytus laido
tuvėms priatikintus pamoks
lus. Dėkavojame graboriui A. 
Masalskiui, kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinastį, 
o mums palengvino perkesti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėka- 
vojame vargonininkui A. Po
ciui ir pagalios dėkavojaine 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau musų 
mylimas Jonai A. Basti sako
me: ilsėkis Šaltoje žemėje.

Jonas A. Bastis, velio
nio pusbrolis ir velio
nio paskirti globėjai.

Kodėl pralotas taip primyg- 
Įinai siūlo konvertėlius? Ar jau, 
kai liko pralotu, nebenori plikų 
pinigų imti? O gal mano, kad 
parapijonai mėgins subytyti 
vienas kitą žiūrėdami, kuris 
per metus daugiau įdės kon- 
vertėlin? Bet man rodosi, kad 
šiame šimtmetyje 
gudresni ir tuščios 
žai kas beieško.

Pralotas aiškino, 
minti tie, kurie aukauja. Jis 
aiškina, be to, kad aukaujan
tys konvertėliuose yra žinomi 
o tie, kurie aukauja ne konver
tėliuose 
rodosi, kad nesvarbu ar pralo
tas žino, ar ne, nes Dievas žino.

Toliaus, man labai juokinga 
išrodo, kad šiemet konvertėliai 
dviem kišeniais. Viename ki- 
šeniuke parašyta juodomis rai
dėmis 
line auka bažnyčiai 
kišeniuke 
parašyta, 
boileriui, 
galėtumei 
tur būt 
parapijai.

šiaip jau musų 
viskas kaip buvo, 
tebėra klebonijoje 
pralotas mano, kad parapijonai 
apsipras i 
liks, nors 
ir buvo pašalinusi 
man nesuprantama 
kun. Krušas kai 
tuo piktinasi.

Na, pamatysime 
to, kai 
dalvka

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų 
savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas susirinkimas iyyks nedėlioj, 
sausio (January) 22 dieną, 1928 m. 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted 
St., 1 valandą po pietų ant 3 lubų. 
Jūsų atsilankymas būtinai reikalin
gas, nes randasi daug svarbių reika
lą dėl aptarimo, teipgi bus penki 
direktoriai renkami sekančiam ter
minui.

18-įoje gatvėje, netoli 
ted Street, atsitiko štai 
Tūlas šios apielinkės biznierius 
turėjo štorelį, pakrikštytą ‘‘Soft 
Drinks”, kurin vieną grąžą 
vakarėlį susirinko keletas žino
mų mergaičių iš Vyčių pašvai
stės. Viskas ėjo kaip sviestu 
tepta. Tostmeistras dėjo pas
tangas savo svečius patenkin
ti. Tat ir parė buvo smagi.

Bet štai netikėtas ir nelau
kiamas atvažiuoja “blue wag- 
on” su dviem žvaigždėtais tar
nais, visus svečius atsargiai 

marš... j šal-

Mirė sausio 18, 1928, 8:30 
vai. vakare, sulaukus 42 metų 
amžiaus, iš Lietuvos , Kėdainių 
apskr., Krakių paran., Užvarčių 
kaimo. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Pranciškų, 2 sū
nų, Vincentą ir Joną, 1 dukterj 
Antaniną, 2 brolių, Vincentą ir 
Juozapą ir brolienes Amerikoj, 
o IJetuvoj seną motinėlę ir 1 
seserį Oną Jankauskienę. Kū
nas pašarvotas, 638 W. 35 St.

L. A. 6-to Apskričio suvažiavi- 
įvyks sausio 22 d., Mildos Te- 
salėje. Pradžia 1 vai. po pie- 

Gerbiami delegatai-tės, kurie 
esate kuopų išrinkti šiems metams 
atstovais, visi atvykite į suvažiavi
mą. šis yra metinis apskričio su
važiavimas, todėl svarbu yra visiems 
būti. — K. J. Semaška, Apskr. sekr.

nietis” 
“nauj.” 
“nauj.”

Buvo 
ganizavimo lietuvių spaustuvių 
darbininkų į uniją.

Lietuvių Zecerių Kliubo tiks
las yra kovoti neunijines spau
stuves. Jis stengsis, kad visos 
draugijos duotų savo spaudos 
darbus tiktai Į unijines spaustu
ves, kur dirba atsakom i n gi dar
bininkai ir pilnai žino savo ama
tą.'Unija nepriima Į savo na
rius darbininko be penkių me
tų patyrimo. O per penkis me
tus darbininkas, dirbdamas 
spaustuvėje, pilnai išmoksta sa
vo darbą.

Mes žinome, kad Chicagoje 
yra unijos, kaip kriaučių ir k., 
kurios pačios priklausydamos 
unijai duoda ir savo' spaudos 
darbus tiktai unijinėms spaus
tuvėms, nes jos žino, kad visi 
darbininkai turi organizuotis.

Tiesa, kad unijos spaustuvė 
turi didesnes algas mokėt savo 
darbininkams, bet užtat unijos 
darbo sistema pašalina visus 
nesusipratimus tarp darbdavių 
ir darbininkų. Pildant unijos 
reikalavimus visi darbininkai 
yra lygus ir visi patenkinti.

Daugelis žmonių grąžina biž- 
nieriams skelbimus arba plaka
tus, ant kurių nėra unijos lai- 
belio. Taip ir turi būti.

Nutarta, kad kliubo Valdyba 
pasitartų su Chicago Typogra- 
phical Union No. 16 dėl kliubo 
veikimo programo.

Į susirinkimą buvo skaitlin
gai atsilankę spaustuvių darbi
ninkų. Pradžia geni. — Rep.

Sausio 13 d. įvyko prakal
bos. Kalbėjo A. Kupreišis. 
žmonių atsilankė pusėtinai. 
Mat, žingeidavo išgirsti pasa
kojimą apie Rusiją iš lupų 
žmogaus, kuris savo akimis ma
tė ir ant savo kailio patyrė 
koks Rusijoje yra gyvenimas 
darbininkams.

Kaip žinote, komunistai skel
bia, kad Rusijoje esanti teisy
bė ir brolybė ir dirbantys visi 
išvien. Tat kalbėtojas ir pa
pasakojo apie tą “lygybę”. O ta 
lygybė esanti tokia: paprastas 
darbininkas uždirba mėnesiui 
nuo 30 iki 50 rublių, o valdi
ninkas uždirba nuo 90 iki 300 
rublių mėnesiui. Na, ar ne ge
ra lygybė? Dirbtuvės darbi
ninkas dirba nuo tamsos iki 
tamsos, o komisaras tik 6 va
landas dienoje. Kai darbinin
kai eina darban, net šiurpus 
nukrato žmogų, matant juos 
nuskurusius, nuplyšusius, iš
blyškusius. K O pažiūrėk į val
dininkus, einančius darban, — 
vaizdas: jie švariai pasirėdę, 
išrodo pasilsėję, sotus.

Komunistai sako, kad Rusi
joje tas nevalgo, kas nedirba. 
Ir kada ten darbininkai gauna 
tokią ubagišką algą, tai aišku, 
jogei jie tuojau netenka val
gio, kai tik netenka darbo. Bet 
nevalgęs žmogus negali gy
venti. Taigi priseina ieškoti 
užsiėmimo—ne svarbu kokio— 
bile tik išsimaitinus. Ir ve jums 
pasekmės komunistinio rojaus 
gyvenimo: ligos, piktadarybės 
galvažudystės.

Kupreišis patarė klausyto
jams nepasiduoti komunistų 
su vadžiojimams* ir nepasitikėti 
komunistų pasakomis apie Ru
siją. O jeigu kas netiki tuo ką 
Kupreišis sako apie Rusiją, tas 
gali važiuoti persitikrinti, tik 
tegul -pasiima su savimi daug 
dolerių, ba kitaip nuvažiavę 
negalės būti lygus.

—Darbininkas.

motoras Įkaista 
“brekiai”, “stirin- 

aprūpintas ant

negu pernai buvo, 
kad Essex 
yra labai 

Važiuodamas 
, o ne troke.

koks verks
mas! Tostmeistras pražuvo, 
kad net trečią dieną nerasta jo. 
įMotinos, tėvai ieško paklydu
sių vaikelių. Tai buvo tikra 
surpraiz parė.

—Netikėtai nugirdęs.

[Automobiliai musų gy- 
yra svarbus ir reika- 

įpie tai nėra 
Bet apie automobi- 
šiek-tiek ir nusima- 

nyt, ypatingai kas turi auto
mobilį.

Automobilių industrija šian
die labai išsivysčius. Automo
bilių dirbėjai tarp savęs varo 
kompeticiją — stengiasi pada
ryt automobilį, kad jis butų ge
ras, stiprus, greitas ir pigus.

Aš čia noriu kalbėt apie Ilud- 
son Motor kompanijos automo
bilius, kuri dirba Hudson ir 
Essex. Man pačiam teko turėti 
vieną tos kompanijos karą, kuri 
iau treti metai, vartoju be di
desnio taisymo.

šiais metais išėjo serija nau
jų Hudson ir Kssex modelių. 
Kaip vienas, taip antras turi 
nepaprastai gražią išvaizdą, tie
siog stebina praeivi. Tokia au
tomobilių revoliucija negali ne- 
«uidomint kostumerio. 
Hudson taip Essex dabar 
daug pagerinti - 
sex karo dabar 
eiti 50 mylių 
skaitomas vidutinis važiavimas. 
Padidinta aliejaus cirkuliacija, 
kas nekenkia greitai važiuojant, 
motorui, ne 
Keturių ratų 
gas” naujas, 
elektros sistemos, ant “stirin- 
go” geso kontroleris, šviesos ir 
kiti pagerinimai. O kaina dar 
$10 pigesnė

Keikia pasakyt, 
ir Hudson karai 
smagus 
jautiesi 
Hudson 
diatorio 
coln arba kiti brangieji karai. 
Abu jie yra 6 cilinderių.

Prie Hudson Motor Co., 
2220 So. Michigan Avė., dirba 
Dr. Montvido brolis Kazys Mon- 
tvidas. Reporteris užėjo pas jj 
ir patyrė, kad jam biznis eina

Sausio 21 d. Lietuvių Audito
rijoj Visliomis - šidlauskis 
kalbės sekamu klausimu: “Ko
de! mestina katalikystė bei 
krikščionybė?”

Pradžia 8 vai. vakaro. Įžanga 
25 centai.

Mirė dėl širdies ligos, sausio 
4, 1928, 9:25 vai. vakare. Ka
dangi buvo pats vienas, neve
dęs, suspėjo pasišaukti bro
lius globoj. Mirė sulaukęs 57 
metų amžiaus. Paliko nuliū
dime 2 brolius ir 2 brolienės 
Amerikoj ir 2 seseris Lietuvoj. 
Buvo kataliku, tai per airių 
kunigą tapo aprūpintas katali
kiškai ir palaidotas Šv. Onos 
kapinėse, sausio 7, 1928, Talu- 
ca, III. Uetuvių čia nieks ne
gyvena. Jis 29 metus išdirbo 
anglių kasyklose. 1922 metais 
labai susirgo, buvo priverstas 
atvažiuoti į Chicagą, į Presby- 
terian ligoninę. Turėjo skau
džią operaciją, bet sveikatos 
neatgavo, 5 metus teužtęsė. 'Tu
rėjo savo namelį, ramiai 15 
metų pragyveno tame miestely
je. Skaitė knygas ir laikraš
čius. Pirmiau Saulę, paskiau 
Tėvynę, Naujienas ir Keleivį. Iš 
Lietuvos paėjo šaukėnij para
pijos, Šiaulių apskričio. Dabar 
guli amžinai nutilęs ir negalė
damas atsidėkavoti tiems, ku
rie dalyvavo prie palaidojimo. 
Aš, jo brolis, tanu širdingi} 
ačiū. O tiems, kurie turėjo ko
kius nesusipratimus, malonėkit 
iam atleisti. Ilsėkis brangus 
broli šaltoj žemelėj, palikai mus 
nubudusius.

Brolis ir giminės.

Sausio 7 d. p. šileikio namuo
se Lietuvių Zecerių Kliubas 
laike savo lųitingą. Buvo iš
rinkta kliubo vaidyba. Valdyba 
susideda: pirm, “naujienietis” 
p. J. Lapaitis; raštininkas “vil- 

p. Zokaitis; 
M. Šileikis;
p. P. Indrelė
plačiai kalbama dėl or

Jis yra rekomen- • • 
duojamas per 

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

ALEKSANDRAS PAULAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasau

liu seredoj, sausio 
vai. po pietų, 1928 m 
kęs 38 metų amžiaus, 
Barščių kaime, Sedos 
Mažeikių apskr. Paliko 
lame nubudime gimines, 
gus, pažįstamus ir dėdę 
cą; Lietuvoj gi senus 
liūs, 2 brolius ir vieną seserį. 
Kūnas pašarvotas randasi 556 
W. 39th st., Simono Terevi- 
čiaus namuose.

Laidotuvės įvyks panedčlyj, 
sausio 23 d., 1 vai. po pietų 
iš namų j Tautiškas Kapines.

Visi a. a. Aleksandro Pau
lavičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame
Giminės, draugai 
ir pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Badžius Tel. Ga
nai 6171.

parapijonai 
kardinolui.

— Parapijonai

1928, 8 va
2218 VVabansia Avė. 
dovanų' bus išdalinta 

Kviečiame 
Rengėjai.

Apie naujus auto 
mobilius

jogei iš čia eina nedė
ki tame 

raudonomis raidėmis 
kad iš ten eina auka 
Iš to paskirstymo 
padaryti išvadą, kad 

lioileris nepriklauso 
Ar ne juokinga?

parapijoje 
P-lė Paulina

Musų patar n a v i m a a 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet • • 11 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

kas išeis iš
išpasakos 1 sukemša į vidų 

’ tąją.
tu man

Tostmeistras

...Liet. Teatr. Draugijos 
mėnesinis susirinkimas jvyks šešta
dienyj, sausio 21 dieną, 1928 m., 7:30 
vai. vak., šv. Jurgio parapijos svet. 
32 PI. ir Auburn Avė. šiuomi nariai 
yra kviečiami būtinai atsilankyti, 
nes yra svarbus susirinkimas. Taip
gi išgirsite raportą apie draugijos 
stovį ir bus rinkimas darbininkų 
baliui patarnauti vasario 5 d.

P. K., rašt.

FOTOGRAFAS
Pasekmingai 

tra ūki a m e 
vjrtfy grupes ir pa-
Y? < vienius. Rei-
/ /jK kalui esant ei-

/ \ Vrf nam į namus.
/uC Musų kainos

* X ya\ prieinam o s.
Darb° mas užtikrin

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ctn Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Mes užtikrinam jums 
Kerą dantų darbą

Jūsų dantys pa
taisomi tuojau. 
šeši mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Ne- 
reik nieko jmo- Urr . 1 
keti, nereik mo- 
keti nuošimčių.

Daleidžiant, kad jums reikės 
mokėti:

$30 — mokėsit po $5 
$60 — mokėsit po $10 
$90 — mokėsit po $15 
$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn.
Dr. C. W. De Roųue 

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė.

Kalbu lietuviškai
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Phone Boulevard 7589

VINCENTAS BLAŽIS
Mirė sausio 17, 1928, 3:10

vai. po pietų, 47 metų amžiaus. 
Kilo iš Suvalkų rėdybos, Ma- 
riampolčs apskr., Šunskų para
pijos, žvirgždaičių kaimo. Ame
rikoj išgyveno 25 metus. Pali
ko dideliame nubudime moterį 
Marijoną, 3 sūnūs: IJudviką, 
Vincentą ir Juozapą, 1 duk
terį Konstanciją, padukrį Mari
joną ir ciocę Oną Kugaudienę. 
Kūnas pašarvotas, 1983 Canal- 
port Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
sausio 21 dieną, 8 vai. ry.to 
iš namų j Dievo Apveizdos ba
žnyčią, kur atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Liekame nubudę, 
Moteris, Vaikai, Cioce 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

labai puikiai. Po naujų metų I Prašo daugiau policininkų 
jis pardavė vien lietuviams virš 
30 naujų automobilių. O ir tas 
jam gelbsti, kad jo kompanija 
duoda savo skelbimus į “Naujie
nas”, kurias skaito visa lietu
viškoji Chicaga. —Reporteris.
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Lietuvės Akušerės Lietuviai Daktarai

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSEKKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegijų; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b li
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v.
pietų, nuo 6 Jki 
9 vai. vakare.

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.

Telephono Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St.

Valandos nuo 9-12. 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO. ILL.

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 nau iau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį Su. Shore 2238, Bouievurd 6488

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

CLASSIFIED ADVERTISEMEN

GYDO

James M. Burke
Res. Tel. Stewart 1713 
GEORGE M. CRANE

Res. Tel. Saginavv 9528

Burke ir Crane
Advokatai

Ofisas Tol. State 5368—1731
155 N. Clark SL

Room 1002

Miscelianeous 
įvairus 

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

EKSPERTAI taisymo plumbingo 
arba steam fitingų. Labai pigi kai- 
ha, šaukit, Gilchnst Diversey 0137 
arba Hemlock 2937.

Financial
Finansai-Paskoios

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

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUSEKKA
3252 South Halsted Street

Viršui UnJversal 
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
-eikalais nuo 12 iki 
S vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

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

Registruota Akušerka ir 
Naprapatč

3219 S. Morgan St.
Patarimas dykai

Aki ų Gydyto j ai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIEl C VIS AKIU 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. Specialė atyda atkreipiama 
Į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boalevard 7589

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4619 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 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.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikinto
akiniu

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

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

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

Phone Carui1 0523

Lietuviai Daktarai
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 VValiace Street

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. Nedalioj 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 Brunsvvick 0597 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwoj>d 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

OR. J. W. BEAUDETTE
VIRAU! ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: .

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:$0 iki 4:80 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

Auto Travel
Automobiliais Kelionė

Educational

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 vakare

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P. M. 6.00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 rvto 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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

- 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 dieną ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2103 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 20 metai ............
Ofisas 

4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 
t 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 S'o. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedėliomis ir šventud, 10—12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE 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. Telephono Piaza 3200

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard, 131 (J

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

__________  Mokykla

I Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. į savaitę 
Organizojame naują instrumentų 

kliubą, nariai gauna instrukcijas po-
I puliarėmis kainomis ir instrumentus 
už jų kainą. $75 vertes instrumentą 

! už $30, išmokėjimais net po 25c. | 
i savaitę.

Mumford Music 
Studios, 

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

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo sakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesni mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai 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 Lietuviu
, Mokykla

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

Miscellaneous

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

Boulevard 1036

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 rytp iki 1 v. p. p.

K,JURGELIONIS
. ADVOKATAS

Miesfo Ofisas
190 North State St., Room 1012

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOHN B. BOROEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 j 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd S’t. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 960(1

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: • 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VVest VVashington Street 

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

Namų Tel.: Hyrie l'ark 3395

A.1 DUS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

Te). Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pitayčioa.

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

DOWIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedčliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Wentworth 
Avė. Phone Victory 9634.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI
. 4155 Archer Avė.

Tel Lafayette 8705—8700
, Chicago

4 GASOLINO pumpos beveik nau
jos, $150 kiekviena, 350 galionų 
baltos arba žalios inalevos, $1.40 ir 
$1.50 gal. 300 rolelių stogų dengi
mui maleriolo, raudono arba žalio, 
vinys ir cementas, $2 roleliui, 50 
skrynučių vinių, 16 ir 20 py, $2.50 
skrynutei, 1 lot virvių, Va .iki 1 co
lio, 1 lot dratų, 1 lot švirškinCms 
dūdų, 30 knygvedžiains deskų no 
$6 kiekviena, rūbams užraktų 3000 
G klampkų, 5 dideli A. C. motorai, 
2 International laikų rekorduojanti 
laikrodžiai. 1600 svarų bell dratų, 
16 iki 22 gauge, 18c. svarui. 3 tonun 
metalinių shop pans, visokių didžių, 
20c. kiekviena. 2553 W. Madison st. 
Seeley 6065.

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys 
2118-20-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. 
Phone Victory 2454. Lavvndale 2454

Business Service 
_______ Biznio PatarnayimaH 

ELECTRIC KONTR AKTORIUS'.
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

i užganėdinimą. jvvedam elektros 
I dratus, motorus, taisom elektros 

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

2522 So. Halsted SL, Chicago.
Phone Victory 7452

Atšineškit <su savim šį skel

bimu nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN- 

IGAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. nereikia nie
ko ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Oro ve Avė.

KAS turit išmainę čekius su Pa
rašu Jde Kraus arba Joc Rokus 
malonėkit ateiti j CriminaP Courl 
bildingų W. Austin avė and No. 
Dearborn St. ir ten palikti, nes 
sausio 23 dieną bus jo teismas už 
negerų čekių mainymų.

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai į

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

Checker Coach Lines, Ine. 
Planters Hotel

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti. 

Du syk į (įieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare

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

DE LUXE MOTOR STAGES 
3 So. Jefferson 

Tel. Dearborn 0681

Financial
Finansai-Paskolos_________

A. OLSZEWSKI
3241 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 morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti 1 vieną die 
r:ų, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82* Central 6260

2-RUS MORGICIUS
Padarome į porą dienų 

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

Personai

VELTUI . '
Patentai, Vaizboženklial, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 .

Chicago, III. !
REIKALINGAS partneris į bu- 

Čemę ir grosemę, •. ant didelės gat
vės Michigan Avė. Vienam persun- 
ku. Turi būt nevedęs, patyrimo 
nereikia, šaukit Pullman 4228.

Help Wanted—Malė

REIKIA salesmenų turinčių daug 
pažįstamų pardavinėti Whippets ir 
Willys’ Knight prie organizacijos 
įsteigtos per 12 metų. Darbas pil
nų laikų arba dalį. Automobilių 
pardavinėjimo patyrimas nereika
lingas.

Parkvvay Auto Sales Co. 
5934—36 W. 22 St., Cicero

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gerą progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
VVestern Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, III.

PASKOLOS namų savininkams — 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor-1 
giČius ir kontraktus, Rm. 2016, 134; 
N. La Šalie: Randolph 4210 arba 
6347 So. Western Avė. Hemlock 
2636. ’ ' •

. ■ JAr ■    —- ------. - r- - į

LABAI ŽEMA KAINA 
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa- 
tarnvimas — 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, j 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 607 
Dearborn 4020.

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.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

Augščiausias kainas 
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

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

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Tel. Canal 1678

Ar jums reikia pinig-ų 
Šventėms

KUOMET JUMS KEIKIA PINIGŲ
Atsišaukit pas:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.
1. F. DANKOWSK1, Prez.

C. J. DANKOVVSKI, Sekr Ižd. 
'"Pirmi, antri ir treti morgičiai 

Tel Canal 1875 
j visus depurtmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted y St.

PAJIEŠKAU apsivedimui senyvos 
merginos našlės arba gyvanašlės be 
vaikų, geistina kad turėtų kiek tur
to, aš esu vaikinas 34 metų blaivus 
ir tabokos nerūkantis. Merginos my
linčios dorą gyvenimą meldžiu atsi
šaukti. Box 1030, 1739 So. Halsted 
St. Naujienos, Chicago, III.

PAJIEŠKAU SIU YPATŲ:
1. Jono Leugaudo. Norinduočių 
parapijos, kaimo Tučių.
2. l’rančiškaus Doniusio, kaimo 

Dauginių, Triškių parapijos.
3. Jono Petrulevičės, švogerio 

Aleksandro žukauskio, gyvenančio 
Daugių kaime, Trišikų parapijoj.

4. Juozapo Jankevičiaus, kaimo 
Stokminių, Triškių parapijos.

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

Peter Labanauskas, 4031 So. Tal- 
man Avė., Chicago, III.

PAIEšKAU gyvenimui draugės, 
kuri sutiktų gyvent ant ūkės. My
linti gyvent ant ūkės malonėkit at
sišaukti, sykiu prisiųsdamos ir sa
vo paveikslų. Neturi būt senesnė 
kaip 35 melų ir ne jaunesnė 25 m. 
Aš esu vaikinas 35 metų.

T. J. Stulgis, 
Sparta, Mieli., R. F. D. 4

MOTIEJUS Zienius ieško Juozo 
Yurkso, kuris kiek metų gyveno 
Wilkes Barre, Pa. Yra svarbus rei
kalas. Jis pats arba kas kitas ra
šykite sekančiu antrašu.

4807 — 7th Avė. 
KENOSHA, VVIS.

'PA1EŠKĄU savo brolio Žignio 
Raginsko. Pasijausią žinią nuo jo 
gavau iš Star Bake, Wis. Kas žinot 
apie tokį žmogų iš gerbiamų skai
tytojų, meldžiu duot žinią šiuo ad
resu: F. A. Raginskas, S. S. South 
Mountain, Pa. Franklyn Co.

Furnished Rooms
RENDON didelis kampas, krau

tuvė ir 4 kambariai užpakalyj, ant 
antro aukšto 6 kambarių flatas ir 2 
ofisai ir palaukimui kambarys. Puiki 
vieta dėl aptiekos, daktaro arba 
dentisto.

2501 W. 43 St.
Tel. lafayette 4395, Savininkas 

4252 So. Artesian Avė.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 į savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.^_

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

RENDON apšildomas kambarys 
1 vaikinui prie mažos šeimynos, su 

! valgiu. 833 W. 33 PI., 3 lubos iš 
užpakalio.

IŠSINUOMUOJA švariai užlaiko
mas ir šiltas kambarys gerai užsi
laikančiai ypatai, su valgiu ar be. 

! Randasi Marųuelte Parko distrikte; 
gera transportacija. 6637 S. Rock- 
well.

RENDON ruimas, vyrams arba 
merginoms arba ženotai porai, 4508 
S. California Avė. I augštas.

RENDAI kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų prie laisvų žmonių,

I 2 1’1. 3214 S. Union avė.

_______For Rent
RENDAI 4 ruimai ant antrų lubų, 

muro namas, yra elektra, gasas, šil
tas vanduo, rendos $10. Danila, 3534 
So. Pa mėli Avė.

Situation Wanted
_______ Darbo Ieško

JĖŠKAU daxbo už dženitoriaus 
pagelbininką, esu unijistas. Vien tik 
j didžiousiu.s namus, už nedidžiausią 
mokestį. Priduokite savo telefoną. 
Jenitoriaus pagelbininkas No. 1.

Naujienos,
1739 So. Halffted St.

Box 1031.

RENDON storas, su soft drink 
parloro fikčeriais, 4 kambariai gy
venimui, pigi renda, gera vieta dėl 
barberio. 817 XV. 123 St.I

I

RENDON fialas, 5 dideli kamba
riai, sun parlor, moderniškas, ga
ru šildomas, naujas namas, nebran
gi renda, lietuvių parapijoj. 1622 S. 
51 Avė., Cicero. .

Help VVanted—Female
Pa r binink ių Reikia

MERGINOS — išmokit beauti cul- 
ture. Įeikit į gerai apmokamą biznį. 
“MOLLER” gali jus išmokinti leng
vai j keletą mėnesių ir pagelbėti 
gauti gerą darbą, čia baigusios gau
na gerus darbus, kitos atidaro savo 
biznį. Specialis už mokslą išmokėji
mų planas. Klesos dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit, gaukit informasi- 
jas dykai. Moler College, 512 N. 
State St. Chicago.

Help Wanted—Malė
1 Darbininkų Reikia

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojiklį pianą su ben- 

i čiumi ir roleiiais už $65 cash.
M R. JARTZ,

2918 Milwaukee Avė., Ist floor

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 

I atsakantiems žmonėms parduosiu 
, už $125, cash $50, o kitus po $10 į 
[mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

TURIU parduoti savo gražų ir be
veik naują grojiklį pianą už $150. 

i Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
j mėnesį. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

25 VYRŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
ING AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GERA MOKE
STIS TINKANTIEMS VY
RAMS. UNIJOS INSTRUKTO-I 
RIAI. UNIJOS KORTOS y Y-i 
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA, 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS XVELDING WORKS! 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

"VYR-V RĖKIA kai}) i-Bei'iii. Mch 
galime jus išmokinti gerai apsimo- 
kančio biznio į keletą mėnesių ir 
auti ju>ns gerai apmokamą darbą, 
ia baigę gerai uždirba ir paskiau 

sayo biznį įsitaiso. Specialis planas
išmokėjimų už mokslą, klesos dieno
mis ir vakarais. Reikalaukit katalo
go ir informacijų dykai. Moler Col
lege, 512 N. State St. Chicago.

REIKIA vyrų dėl išsimokinimo i 
automobilių plovimo, tepimo, “simo- 
nizing” ir viso praktiško garažo dar
bo^ Didelis reikalavimas vyrų į ga
ražus. Nuolat darbas per melus. Po 
3 savaičių pasimokinimo galit už
dirbti gerą algą. Klesos dienomis ir 
vakarais, ofisas atdaras vakarais. 
Chicago Auto Service Bureau, 309 S. 
La Šalie St. Room 101.

REIKIA gero nuolatinio darbinin
ko prie “ti’ucking”. Sangamon Paper į 
Grading Co., 1115 S. Sanganion St.

PIRMOS klesos fonografų taisy
mas visokių išdirbysčių, nebran
giai. 1238 S. XVabash. šaukit (’alu- 
met 1968.

Radio
RADIOS, $2 į savaitę. Geras 5 tū

bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 į 
savaitę. Mr. Kujawski, 1728 South 
Ashland Avė.

Lietuvių Atydon
Tik $15 įmokėti

Dirbtuves Aptuštinimas
Dynatrope Visi Elektriniai

Radio Setai
Demonstoratriai ir vertelgų sain- 

peliai labai pigiomis kainomis. At
važiuokit tiesiai j dirbtuvę,

4403 S. La Šalie St.
Phone Boulevard 0265 

Galit gauti išmokėjimais.

The Dynatrope Co.
Išdirbinėtojai originalių elektrinių 

Radio.

200 RADIO CONSOLE CAB1NET 
Specialis išparadvimas ir dirbtu

vės jums.
THE UNIVERSAL RADIO 

CABINET Co.
1756 W. Austin Avė. Hay. 2986

(CouUuued on page 8)
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Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Miscellaneous for Sale
____  įvairus Pardavimai

GAUTI į mainus ir sampeliai bus njua ir s“vi,..sta. i; 
išparduoti pigiauiomis kainomis. | nujt sviestas, 58c? 
Atsineškit šį skelbimą, gausit pi-, 
giau.

W0NDER RADIO SALES CO.
3152 Irvink Pk. blvd. Key 2499

KAM MOKĖT dauginu už kiauSi- 
. Kiaušiniai 60c. tuz.i- 

. svarui. Olselis ir 
retai I. Dastatom bile kur Chicagoj. 
Sellig, 2516 llainlin Avė. Telefonas' 
i^nvndale 4417.

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

DEL1GHT SHOP 
3428 W. 63rd St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SPECIALI SPĖČIAU SPECIALI
Didelė Muzikos ir radio krautuvė 

North Slde. — Parduosime šių sa
vaitę tik naujus Standard garantuo
tus nulio nupgintomis kainomis. 
Veikit tų><, sutlHipykit pinigų ant 
naujo radio.

Johnson’s Music & Radio Shop

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

PABDAVIMVl 1 aukšto mūrinis 
namas, krautuvė, 4 kambariai ii*
vana. Aukštas cementuotus skie
pas, garu šildomas, geru vieta dėl 
lietuvio biznicrio, matykit savinin
ką nuo 12 iki 5 vakaro tame name.

2121 W. 22 St.

Buckingham 6358
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė už cash arba mainysiu ant loto 
‘Hemlock 3352 ar n\ažov na-mo; 4Ž°J Map,Le'^ 

Avė. Vakarais saukite Roosevelt 8887 
1________________ -

n.nn .vTUTTr • t ™ - • i geni bučei ių. Tai gera proga norin-PARDAVIMU! nesvaigmamų geri- ■ J. * biznio 
įsigyk Crosley i nių parloras. Kaina nebrangi. 842.

Mes turime visus modelius Crosley į W. 59 St. 
setu. Atsilankykit ir išgirskit 

PERSITIKRINKIT 
jo gerumu ir jo balsu 

Sterling šapa stovi užpakalyj 
kiekvieno Crosley seto. Mes jums 
parduosime ir garantuosime užganč- 
dinimą. Jums yra užtikrinta ge- 
riausis balsas ir rūšis.

MUSŲ CROSLEY SETŲ
Sterling šapos radio ekspertai yra 

jūsų užtikrinimu puikiausių radio 
priimtuvų. Atsilankykit šiandie ir 
daleiskit jums parodyti. Crosley ra
dio yrą jūsų radio setas ir Sterling 
šapos patarnavimas garantuoja. 

UŽGANĖDINANTI PIRKINI 
STERLING SHOP RADIO 

4323 Lincoln av. 3243 N. Ashland 
Phone Buckingham 3800

Sterling Shop Radio

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė, biznis geras, krautuvė nauja ir 
švari, preižastis pardavimo, viena 
moteris negaliu užlaikyti, reikia 2

2624 W'69~St. Tel.
Hemlock 1340.

Progos tiems — kurie 
ieško

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

BRIGHTON 1‘ark. Biznio namus 
pardavimui pigiai, prie pat lietu
viškos bažnyčios, Atsišaukit pas 
savininkų. 1436'S. Fairfield avė.

TURIU labai gražų 3 flatų mū
rinį namų, mainysiu į fauną be 
morgičių. šaukit Prospect 8476.

PARDAVIMUI mažas groseriukas 
arba priimsiu pusininkų. Vienai 
(esu našle) sunku apsidirbti. Biz
nis neša gera pelną. 920 W. 37th 
PI. Priešais Illinois Packing House.1

PARDAVIMUI groesmė ir delika- 
tessen krautuvė, puiki biznio vieta. 
Didelis rinkinis ta vorų, geri rakan
dai, 4 kambariai ’
tu vandeniu ai 
savaitę $400.00. 

5406 Wenworth 
Tel. Boulevard

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, geras biznis, geroj apielinkėj. 
Pilnai įrengia, mųšinos, geras- 

i kas. Greitam pardavimui r' 
i sime beveik dykai. Pirmiausia 
ję laimės.

2419 W. 69th St. 
Hemlock 8099

Bizniavus kampinis muro namas, 3 
Storai, 10 flatų ir garažas, pečiais 
apšildomas, nereikia nei anglių nei 
aptarnavimo duoti. Namas randasi 
ant bizniavos gatvės ir gerų vietų, 
bizniui, drugstonui, bučernė ir ypa- j 
tingai salunui ? Rendos neša į mė-1 
nosį $865.00. Kaina greitam par
davimui tik $35,000. Taipgi mainy-

PARDUOSIU arba mainysiu, na
mas neša $1870. Storas ir du fintai 
po 5 kambarius ir cottage užpaka
lyje. Namas randasi biznio gatvėj. 
Kas turit kokį biznį arba lotų ir 
biskį pinigų, gausit bargeną. Klaus- 

, kit L. Misevičių. Lafayette 6036.

EXTRA BARGENAS

lai nagyvemmui.
pšiluoma. Biznio

Avė.
1823.

šil- 
per

ICE Crcani parlor. Parsiduoda 
arba išsimaino ant automobilio, lo
to arba namo. 5205 S. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui

DU bizniavi lotai ant Cicero avė. 
tarp 2(tth ii- 21st gatvės. Mainysiu 
ant namo arba cash pigiai, šaukit 
Mr. Stanko Lafayctle 6036.

PARDAVIMUI 2 flatų namas 5-6 
kamb. karštu vandeniu apšildomai 2 
garu garadžius, Parsiduoda pigiai 
$8,700.

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

Real Estate For Sale 
___ Namai■^ŽemiPa^^rdavimid 

PARSIDUODA 
Garage biznis 

BRIDGEPORTE 
Naudokis! 
Gera proga 

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

PARDAVIMUI 4 fialų medinis 
namas, flatai po 4 kambarius, gera
me stovyje, yra gasas, elektra ir,, 7 T---- -y, u— t.
tolintai. Parduosiu pigiai. Savi- }5,aP2^.arill^,1an^ 
ninkas, 4413 So. Wood St. Telefonas 9? . ■- ■
Prospect 3922. State St.

PARDAVIMUI didelė krautuvė ir 
3 kambariai, antrame aukšte 5-3

»»i, The Berald Hotel, 26th ir 
State St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaiaai

Pastatomos liampos, $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. I*

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč. Turiu parduoti greit ir totlel pi
giai. Nes vyras serga, o viena ne
galiu prižiūrėti. Viena tokia krau
tuvė visoj apielinkėj. Pelningas biz
nis; visokių tautų apgyventa vieta. 
Gražus pagyvenimas. 3119 Uike St. | 
West Molrose Park. Tel. Melrose 
Park 4452.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
su 6 pagyvenimo kambariais. Ge
ras lysas. Priežastis pardavimo — 
turiu 2 bizniu. 919 W. 35th St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė su I 
4 pagyvenimo kambariais. Darome 
gerų cash biznį. 5702 S. Ručine 
avė.

__  _____ Mes turime pilną pa- ris arti didelių dirbtuvių, geroj apie- 
sirinkimą namų rakandų. Atsineškit; linkėj, pelningas biznis, su namu, 
šį skelbimą su savim gausit 5% pi- ■ $5000 cash reikia. 4020 Normai Avė. 
giau. Garfied Firefroof Storage Co., 
5929-31 S. State St. -------------------------------------------------  .

------------------------------------ | Exchange—Mainai
PARDAVIMUI Soft Drink Parlo-l'-------------------------------------------\—*

MAINYSIU savo bungalovv arba 2 
ar 3 flatų narna į farmą lotą, biznj 
ar kitą, 2031 W. 35 St. Tel. Lafaytte 
0909.

pelningas biznis, su namu, 
ih reikia. 4020 Normai Avė.

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

ĮSIGYKIT NUOSAVYBĘ 
$14,000 Į 6 METUS SU 
SAVAITINĖMIS ĮPLAU

KOMIS PO $80

šis skelbimas yra vertas pinigų j 
dėl jūsų. Atsineškit jį su savim ir 
mes

ANT IŠMAINYMO
2 FLATŲ muro namas ir 

barių cottage mainysiu ant 
ar biznio. Del mainymo, 
ar panlavimo kreipkitės pas

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4898

jums nuleisimc
10% pigiau

FRIEZE PARLOR SĖT.... 
MOHAIR PARLOR SĖT 
WALNUT BEDROOM SĖT 
AVAI.NUT DIN. RM SĖT 

$75 9X12 AVILTON RUG .......
$60 COXWELL CHA1R 
Daugelis kitų bargenų 

duota tuojau
Available Storage 

7732 Stony Island 
Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė- 

liomis iki 6 vakaro.

$300
$250
$200
$150

879
$58
81

5 KAMBARIŲ namas, netoli 73 
St. ir Oakley Avė., kaina $4700. Sa
vininkas Mr. S. Beske, 7210 
Claremont Avė., Tel. Republic

PARDAVIMUI arba mainymui, 
4221 So. Wells St., 6-4 kambarių, 
pečium šildomas apartmentinis na- 

1 mas, elektros šviesa, gerame stovy
je, cementuota gatvė ir elė, vokiečių, 
austrų ir ungarų apielinkėj. Tikras _ .. ..............____
bargenas. Parduosiu lengvomis sa- j galow? didelis lotas, taiktai $8700, 
lygomis arba mainysiu Į South Side I Savininkas Beverly 7330. 
rezidencijų lotus, kaina $5000, įmo-, 
keti $500 ir po $50 į mėnesį. Pilnas 
komisas brokeriams. Kaina mainy-' 
mui pagal apkainavimą lotų.

Atsišaukite
D. HENRICI,

6217 So. Ashland Avė.
Phone Prospect 1730-31

Rezid. Radcliffe 2468

uis sta-' si,no i mažesni namą, 
uaaukau- i 11 6atų, naujas kampinis muro 
P ’ atė-1 nunins» h* 3 karų muro garažas, mo- 

■ demiškai pabudavotas ir išrenduo- 
tas. Randasi Marųuette parko apie- 
linke. Rendų neša į mėnesį $585.00. 
Kaina tik $55,000. Taipgi mainysi- 

' me į jūsų seną namą.
Savininkas priverstas skubiai par

duoti 2 mediniu namu ant muro pa
mato, 2 po 7 ir 2 po 5 kambarius 
ant vieno loto pabudavoti su visais 
patogumais, vanos, cementuotas bei- 
smontas ir platus lotas. Randasi 61 
ir Halsted St. Rendos neša j mė
nesį $120.00. Kaina $11,000. Taipgi 
mainysime.

Spekuliantų kąsnis
66x125 kampinis lotas. Randasi 

ant Califomia Avė., arti 59th St. tik 
už $5800.00, mokėti $2000.00. Trum
poj ateityj < aug žadanti, nes Cali
fomia Avė. bus bulvaras. - . - -.

75x125 bizniavas kampas, tinkan- nes kepyklos biznis geresnis 
tis bus dėl gasolino stoties ir kito- K^ld bonus. Indėjus pinigus į gold , 
kiam bizniui. Randasi ant 115 St. bonus, lai turi laukti 6 mėnesius 
Pigiai parduosime arba mainysime 
j namą.

3 bizniavi lotai po 25x125, mainy
sime į namą, bungalovv arba 2 flatų.

1 bizniavas lotas 25x125, mainysi
me į mažą namuką.

Kreipkitės pas,
K. J. MACKE & CO.

(MAČIUKAS)
2436 W. 59th St .

(kampas Artesian Avė.) 
Tel. Prospect 3140

Pasinaudok šita proga, kad turi 
8000 dolerių, tai nedirbk šapoj, buk 
biznierius ir savininku 3 namų. 
Vienam name randasi štoras ir 4 
ruimai viršuj 2—I ruimai, antram 
name 3—5 ruimai, .1 name 2—4 rui
mai ir 4 karų garažas, šitie namai 
atneša rendos $2640 į metus. Par
siduoda už $17,000,

IŠSIMAINO 4 flatų 
namas po 5 kamb. ir 
žas; namas randasi 
apiellnkėj, aukštesnės
nių apgyventa, namas atneša gerų 
nuošimtį už įdėtų kapitalų, bet sa
vininkes yra buvęs biznierium, tai 
nori savo namų išmainyti ant biz
nio, gali būti biznis ir su namu.

6 KAMBARIŲ BEVERLY

Sou/th
9234.

bun-

4 kam- 
farmoa 

pirkimo

Nė stakas, Ronai arba Real 
H Estate. Ši puiki proga padaryti 

' savo šeimyną neprigulminga
Visam amžiui. Ilirehimet is to didesnio bizniavo namo. Namas 
pasinaudoti. Mokėti no $20 i randasi labai geroj vietoj, 3-6 kam- 

. . į banų, 3 mašinų garažas, garu sildo-

PARDAVIMUI biznio prapertė, 
„ , , A . krautuvė ir flatas, galit pirkti ne-
Mainysiu ;3 flatų muro namą ant brangiai. Savininkas. 3535 South 

Halsted st.

MAINAI

_ • • • Meiliu, inamiių u
‘4$ P61* menesius, isigy-|mas. Visi flatai išrenduoti ant me
$38 šit $14,0(M) nuosavybę ir gau- tų. Del tolesnių informacijų kreip 
S22 *
$17 

bus išpar-
site įplaukų po $80 į savaitę. 
Patikrinta 
vertes.
adresų Naujienos,
Halsted St., Box 1027.

kitės.
Tel. Commodore 1079, V. Lėkis

įstaiga $5,(MM),(MM)
Atsiųskite savo vardą ir;

1*7*10 Q muvuu iiiiinir. nuiiitis imi uni
l/.i.l oO. i South Sidėj arba East Sidėj. Rcika- 

i te pridėsiu pinigų. P. Vaičaitis, šau
kit Lafayette 6036.

MAINYSI L savo du namus ant 
veno didelio namo. Namas turi būt

naujas muro 
4 kary gara- 
labai gražioj 
kliasos žmo-

TAI DABAR JAU IR PALIKO 
TIK VIENA

Proga pinigų padaryti kepykloj,
už

kol gausi (i nuošimti, bet su kepyk
los bizniu tai daug geriau yra. Ryt- 
mctyj duona iškepei, o vakare gau
si nuošimtį šeštų nuo 10 rentų, o 
ne nuo dolerio ir jau bus pas tams
tų kišenini kapitalas ir su nuošim
čiu. Jeigu tamsta žingeidauji tokiu 
bizniu ir turi namų gerų nuo 6 fia
lų iki 10, tai tamsta gali gauti ke-

FORNIČIAI parsiduoda 4 kam
barių, pilnas įrengimas, visi geri 
daiktai, nebrangiai, 1825 S. Halsted 
St. 11 lubos.

PASTARA Kcal Estą te Eor Sale
Namai-Zemė Pardavimui

LICITACIJOS 
BARGENAS

4 flatų namas 
Brighton Parke — 
Parsiduoda 
už pigų prįisą. 
I>el informacijos

Ateikit pas 807 W. 18 
arba šaukit Ganai 4900

St.

DIDELIS bargenas, turiu parduoti 
tuojau, dėl užbaigimo reikalų, dvigu
bas namas 11 apt. garu šildomas, 
prieš Douglas parka.

1217-21 So. Califomia Avė.
Phone Mr. Neel, Haymarket 3000

G0 PĖDŲ biznio kampas, Brighton -$35 į mėnėsj. 
Parke, 2 krautuvės ir 2 flatai, mai- 
nysim į 2 flatų arba bungalow.

Atsišaukit
Rudolph Vacek 

1751 W. 47th St. 
Yards 3895

PASTATYSIM PAGAL JŪSŲ 
NORA

j Dabar yra laikas išsirinkti vietą.
, Oak Lawn, 4 kambarių namas, visi 
parankumai, $2,800, cash $400, kitus 

‘ Naujas 2 flatų mū
rinis, garažas, $13,000, kampinis lo
tas $2,000 cash, kitus $125 į mėne-

1 si, 2 lotai, $350 cash. H. C. Phillips, 
Tel. Oak Lavvn 18.

GRAŽUS 2 flatų namas prie 7012 
z-» i zr>^ z-. zxz^zx S- Artesion Avė. 6-6 kambarių, karš-$12,000—cash—$12,000 į tu vandeniu šildomas, namas 1 me-

f 7 ' VV’ C* & 4» 1

pyklos biznj su nuiro namu ir du Į kambarys 
'lotai prie namo, geras kampas ir vveather-s1

namas, aukštos rųšies 6 apt., po 6 
kambarius, 2 tile grindimis vanos, 
lietaus lašai, baltiniams klosetas 

i cedar klosetas, I

įskaitant nuošimčius. Savininkas
7012 S. Artesian Avė. 2 lubos, arba

gera apielinkė daro labai gerų biz
nį krautuvėj’ir ant routų dirba trys 
trokai. Gražus kambariai prie krau
tuvės.

PAUL M. SMITH 
4457 So. Talman Avė.

Lafayette 0455

lėdaunes, kiekvienas P77’ P? 9 vakare. Taipgi
didelis, namas metai I cotta«e' k*lna

vveather-stripped. Kevvanee boileris.1 Įmokėti $500.
“Unitem” karšto vandens sistema, 6, 
karų garažas, 60x125 pėdų lotas, 2
blokai iki L C. geležinkelio, 1 blokas flatų. Viskas išrenduota, turi būt par- 
iki gatvekarių ir didelio teatro, na- duota. Kaina ir išmokėjimais teisia
mas gerai finansuotas, su vienais gi. Savininkas. Pensacola 8164.
morgičiais. Skaitytojui reikia cash-------------------------------------------------
ir jis parduoda uš išlaidas. Del su- otarties šaukit Trinirle 8200 genausį pasiūlymą paimsite 2tarties saukU, inngie 8200. , flatų murin namą> arba mainysiu j

mažesni.
------------------------------------------------- 3643 N. Troy, Irving 3631

4700 BELDEN AV. Pardavimui 8

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė bungalovv su miegamais porčiais, 
Moderniška. Greitam pardavimui, 
extra bargenas dėl ligos šeimynoj. 
6236 So. Rockvvell St.

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

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

Mr. Schėrer
H. J. COLEMAN AND CO.

4705 S. State St.
Drexcl 1800.

GERESNIŲ BARGENŲ NIEKUR 
NERASI!

PARSIDUODA beveik naujas mu
ro namas 2 flatai po 6 kambarius, 
kieto medžio išbaigimas, karšto 
vandenio šiluma su 2 boileriais, į- 
budavotos ledaunės, gaso pečiai ir i 
kiti naujos mados parankumai; j 
kaina $ , 
įmokėt $3,060, likušių sumų 
k’ėjimais. Savininkas i ‘ 
Bungalov/.

PARSIDUODA beveik naujas pui 
kus muro 
kambarius, 
ko lietuvių 
na $12,000. 
kitus lengvais išmokėjimais. Savi
ninkas mainys į Rungatow.

SPEKUL1ATORIAMS GERIAUSIA 
PROGA. Savininkas yra privers
tas parduoti greitai už pusę kainos 
bizniavų lotų, pusė bloko nuo di
delio teatro. Kaina greitam par
davimui $3,500; pusę pinigais, ki
tus ant morgičio.

Su minėtais reikalais, kreipkitės 
pas

Joseph Yushkewitz, 
3647 Archer Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
— 3 krautuves, vienas su flatu, ge
roj kampinei vietoj, arba mainysiu į 

?l’l’,ii(IO'verias S16,fl(iii;V<7kin i ,”"žesSę. ?u.os^ybę' K<"lzie 
1 ’ I Avė. Priešais Ciane dirbtuvių.

mainys į' NORTHBROOK, ILL.
55X135 pėdų lotai, biznio ir re

zidencijų, suros, vanduo, gasas ir 
šalitakiai yra įskaitoma į kainas. 
Gera transportacija, $200 įmokėti 
ir daugiau. Pasimatykit su Mr. Win. 
Davey, 
šaukit 
fl. Aš 
levard 
1029.

Spekuliatoriai įvertina 
Biznieriai geidžia 
Prasčiokai perka 

Dabar rasta — 
Vakar iškasta 
šiandien rodoma 
Bytoj 
Parduodama 
Bizniavų namų 
•59 Halsted Str.
Reikia Cash 3500 dolerių 
Pamatysi ir tuoj 
Pasakysi, jog 
Tikras BARGENAS. 
šauk Canal 4960 
šiandie —rytoj —poryt.

NEPAPRASTAS atsitikimas, ne
girdėtas dalykas. Labai pigiai par
siduoda namas, baigiamas statyti, 

. ,. 5518 So. Nordica avė. ir lotas 3943
lai yra proga asmenims įvestuoti sa- S. Kedzie avė. Savininkas 5127 S. 
yo pimyus kaip .ir | banką, valstijos Į A|.|esia|) .|Ve J()S Ba|tl.ena>s

Proga kurios neturėtu 
mėt praleisti

PARDAVIMUI pilnas setas saliu
no fikčeriai, labai pigiai, atsišaukit., . - . .į. .i^i7134 So. State St. Phone Kadcliffe ir valdžios pnezmroj, dėl apsaugoji-, 

mo savo pinigų.
Jūsų investmentai jums atneš 

614%.
i I keletą metų jūsų pinigai bus grą
žinti ir jus gausite užtektinai pinigų 
visam savo amžiui.

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit. 

Be jokios atsakomybės.
Atsiųskit savo vardą ir adresą,: 

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 1026. ,

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

PARDAVIMUI ar mainymui, 6045 
Rhodes Avė., C—4 kambarių na
mas, pečium šildomas, yra elektra, 
tik biskį įmokėti, išmokėjimui il
gam

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

laikui.
H. W. DEAN, 

6637 Cottage Grove Avė.
Phone Midvvay 4051

namas; 2 fintai po 5 
Gražioj Brighton Par- 
apgy Ventoj vietoj, kai- 
Rtikia įmokėt $2,500,

3435 S. Wallace St. Atši
po pietų arba vakarais, 3 
kalbu lietuviškai. Tel. Rou- < 
6728 arba Naujienos, Box

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

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.

Automobiles

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė. Kas jėško biznio, tai čia jums 
yra proga. Biznio daroma nuo $80 
iki $100 j dienų. 1967 Canal po rt Avė. 
Roosevelt 4395.

ŽU $6000 nupirksite 10 kambarių 
mūrinį namų ir rakandus, prie gat- 
vekarių linijos, šiaur-rytinis kam
pas 67 St. ir l.angley, ant antrų lu
bų galima padaryti ofisus.

PRADĖKIT

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 

- bungalovv ir dviejų karų gara- 
PARDAVIMUI 3 namai, vienas 3 žas, galima nupirkti lengvais X 

i už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,590., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

aukštų, kitas 2 aukštų ir trečias 1 iimnlrciimAk arba aukšto, mūrinis. Lotas 50 pėdų, i J j . 
rendos $172. Randasi ant Emerald 
Avė. netoli 30 St. Tiktai $13,000.

Ignatius Chap & Company 
31st at Wallace St.

$10 IKI $20 IMOKftTI
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 grosemė iš prie
žasties nesutikimo šeimynoj. Parduo
siu pigiai. Šią savaitę, 3554 South 
Pemell Avė. »

CASH UŽ KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau. 

Mokam aukščiausias kainas. 6707 S. 
State St. \Vent. 1974.

BARGENAS —< grosemė ir na
mas trijų flatų, 3 karų garadžius. 
Parduosiu arba mainysiu j lotą ar 
bungalow. Kučinskas, 10929 S. State 
Street.

BRIGHTON PARK
2 AUKŠTŲ medinis, 2—4 kam

barių fialai, cash $500, kaina $3100
2 AUKŠTŲ mūrinis, 2—5 kamba

rių flatai, moderniškas. Specialis 
bargenas $12,300.

2 AUKŠTŲ medinis, cementiniu 
pamatu, 2—1 kambarių flatai. Spe
cialis bargenas $5,750.

2 AUKŠTŲ medinis narhas, su 
cementiniu skiepu, yra saldainių 
krautuvė ir 4 flatai, .mainysiu j 

; grosernę. Specialė kaina $7,000.
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, visokių tautų apgyventa vieta.
B. R. PIETKIEWICZ & CO.

2608 W. 47 St.

MOKAM GERAS CASH KAINAS už Tel- Cammandore 2047. 
visokių išdirbysčių karus, junk ar 
sulaužymui. 3515 Ogden avė. Craw- 
ford 3664

Guarantuoju $1000.00 
TAM KAS PIRKS 

Uždarbio 
Pavasaryj
I^rie Marquette Parko 
2 lotų 60x125 
125 pėdos nuo sodno. 
Gera proga spekuliantui
Saukit Canal 4960
Arba Rašykit “Naujienos 

Box 1033

TINKAMAI

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
bungalovv, $7500. Galit pamatyti 
prie 1621 So. 5G Avė. Cicero. Netoli 
nuo 12 St. karų ir Douglas Pįirk 
elevatorio. Cash reikia $2000.

Atsišaukit
ED. DUBSKY, \ 

2135 So. 56 Avė.

PARDAVIMUI automobilius arba 
mainysiu į mažą štoriuką, lotų arba 
priimsiu kų turi į mainus. Telefonas 
Commondore 1079.

Pardavimui lunch ruimis ir soft Į 
drink parloris visą kartu arba pa-1 
iieskau pusininko. Pelninga vieta, 
bet vienam sunku apsidirbti, 953 W. 
16th St.

Clearing Sale
3 po 4 ir storas, kampinis namas 

geroj vietoj dėl soft drink parlorio. 
Parduosime arba mainysime ant lo
to, grosernės,' bučernės arba ma
žesnio namo bile kur.

Miscellaneous for Sale
Įvairus. Pardavimai

MOTERYS!
Štai Jums gijos nėriniams ir siu- 

vir.ėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; marško
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms dresiukėms ir 
lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

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

Chicago, III.

PARDAVIMUI grosemė ir ice 
cream parlor, parduosiu pigiai. 3200 
W. 65th Place.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo- 
ras A I Class. Priešais didelių dirb
tuvių ant biznio gatvės. Yra ir pa
gyvenimas. Box 1025, 1739 S. Kals- 
ted St Chicago, III.

PARDAVIMUI bučemė su namu. 
Geras cash biznis besiplStojančioj 
lietuvių apielinkėi. 6838 S. Westem 
Avė. Tel. Republic 9094.

PARDAVIMUI German Police 
“Dog”, 7 mėnesių senas. I>abai ge
ras. 4302 S. Sacramento Avė. Tel. 
Lafayette 1416

PARDAVIMUI grosernf ir Ken- 
džių krautuvė skersai gatvę nuo 
mokyklos. Labai gera ir pelninga 
vieta. 1505 So. 49 Ct., Cicero, III.

SUTAUPYKIT PUSE TIESIAI 19 
DIRBTUVES

6 volt-ll pleitų, $8.96. Turime baterija* vi- 
*nkjem» reikalam*. Aukšto* ruAie* B bate- 
rtfh*. 4 arklių J^ro*. Maker*of aųkMn* rų- 
tie* haterijoa, 308 So. We»tern Avenue. 
We*t 0911.

VISAS stakas hardware, malevų 
ir namas smulkmenų, pardavimui 
pigiau, negu kainavo. Atsištmkit 
3535 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, apžiurė- 
kit šių Royal Blue vietą. 4154 N. 
Clark

DU po 6, naujas mūrinis namas. 
Moderniškas, karštu vandeniu šil
domas, aržuolu baigtas, platus lo
tas. Randasi Marquette Manor. Par
duosime arba mainysimo ant ma
žesnio namo, loto arba soft drink 
parlorio su namu ąr be.

3 po 5 ir Storas, su bučern® ir 
groserne, geroj vietoj, rezidencijos 
distrikte, mainysime arba parduo
sime ant 2 arba 4 flatų, geroj apie- 
linkčj.

2 po 5, naujas mūrinis namas 
Marųuette Manor, karštu vandeniu 
šildomas, moderniškas. Parduosime 
ar mainysime ant grosernės, bu- 
černčs, loto ar mažesnio namo.

Ką norite arba turite parduoti 
ar mainyti? Jeigu turite arba ieš
kote bargenų, pas mus jus galite 
rasti.

W. H. KELPS & CO.
2H9 W. 69th St.

Tel. Hemlock 8099

Geras Storas 
Geroj Vietoj 
Lietuviu Kolion. 
Prie Fabrikų. 
Tinkamas dėl

Saliuno 
Rendudjasi 

Pigiai 
Šaukit savininkę

Canal 6417

Noriu garažo 
didumo 

120 x 125 
Mainysiu 
Savo bildingus ir 
Cash pridėsiu.
Rašykit “Naujienos” 
Box No. 1032.

PARDAVIMUI 15 apt. namas, N. 
W. kampas 80 St, ir Paulina. Mai
nysiu. Agentų nereikia, Phone Bc- 
verly 9510. k , i

$950 įmokėti, kitus po $35 
į mėnesį, nupirksite puikų 
4 kambarių murini namų, 
kų tik užbaigtų, kaina tei
singa.

Yra vana, su tile grindi
mis, prosinimui lenta, vir
tuvės kabinetas, uždaromi 
užpakaliniai porčiai, pilnos 
mieros viškai, taipgi pilnos 
mieros skiepas, su cemento 
grindimis, landrės lovys, 
plieno konstrukcijos. Gatvė 
cementuota ir apmokėta, 
nėra specialių asesmentų.

Mes turime tik šešis 
tuos namus 
Veikit greit 

Atdara visų dienų nedėlioj
RUBIN BROS

4155 Ąrcer Avė.
Near Richmond St.

Tel. Lafayette 8705-6-7

ATIDA BIZNIERIAMS
PARDAVIMUI ką tik užbaigtas 

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

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

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

pardavimu, pinigų skolinimu ant 
PARDAVIMUI didelis mūrinis ! mortgičių, notariališkų raštų padary- 

namas ir krautuvė ir flatai, Milwau-, mų. Pinikų ir tajyakorfių 
kee, netoli Logan blvd. Geras dėl (VISADOS yra patartina .kreiptis 
bile kokio biznio. Tuoj galit kraus- P»s 
tytis, bargenas, $25,000, cash $7,000. 
Savininkas.

Tel. Keystone 2044 arba 4465

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiurėkit 
prie 6647 So. Talman Avė. Šaukit 
savininkų, Rainbow Electric, Hyde 
Park 2976.

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

8% PIGIAU ŠIĄ SAVAITĘ
8 FIjATŲ namas, 5-6 kambarių, 

garu šildomas, 2^ bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 į 
menesį rendos $510 i mėnesį.

2 flatų mūrinis, G-6 kambarių,
z.ta . e- 1 1 • 1 Įkarštu vandeniu šildomas, garažas, 2GRAŽUS 5 kambarių bun-1 biokai iki 63 stt ir Halsted St. $3,000 

galo-Av prie Hessville, Ind., su cash, $100 į mėnesį, rendų $125 i 
r-™ 1 vr -i.- mėnesi, savininkas. Radcliffe 2520.Š500 cash gaht veikti, yra vana, ■ 7519 š0. Halsted St.
2 mašinų garažas.
1401 S. Kennedy avė., Ham-
mond, Ind., Phone 3658

PARDAVIMUI 3-68 ir 1-4 apt. na
mas, angliškas skiepas prie Albany 
Avė., netoli Ainslie Avė. PrivatiŠki 
žmonės. Canal 7064.

$2500 CASH 
kitus lengvais išmokėjimais nupirk
site modemišką mūrinį namą, 
čiais šildomą, 2-6 apt. ir 2-4 
rendų $1890 į metus, randasi 

St. ir Indiana Avė. Matykit
H. J. COLEMAN AND CO. 

129 E. Pershing Road 
Tel. Boulevard 7769.

39

pe- 
apt. 
prie

Perskaityk su atyda
NAUJAS biznio namas, kam

pas ant dviejų didelių bizniavų 
gatvių. Yra Storas ir 3 flatai, 2 
karų mūrinis garažas, garu šil
domas; tinkamas bile kokiam 
bizniui; mainysiu ant mažes
nio privatiško namo arba 
giai parduosiu.

Charles Zekas
4454 S. Western Avė.

2 FLATŲ. 5-5 kambarių, mie<ojimui por
ėtai. bu HtiklaiH. karAtu vandenin Šildomus. •» 
karų garažas, lotas 33x125. Artesian, netoli 
Dcvon, kaina $19.000. Tiktai biskį įmokėti, 
kiton lengvais iAtnokėjimais. Puikus barg- 
gena>. T. H. Evans, 7100 N. Western Avė. 
Rogers Park 2787.

TURIU parduoti, iš priežasties 
mirties, namų ir lotų, su groserne 
ir delikatesen, lietuvių apielinkėj. 
2216 W. 22 St. Canal 1819.

pi-
DIDELIS bargenas. Parduosiu sa

vo lotą prie Maręuette Road, tarpe 
Kedzie. ir Cravvford. Tikras Mitau- 
pymas. Mr. J. PAOLELLA. Harrison 
1744.




