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Lietuva, kaip ją A- 
merikos spaudos ko* 
respondentas mato

Jankis serga Lietuvos grafais 
baronais ir džiaugias, kad 
jie ir netekę savo didelių 
dvarų tarpsta

KAUNAS, sausio 27. (As
sociated Press). Lietuvos 
valdžiai išparceliavus didžiulių 
dvarų žemes, stambieji žemes 
savininkai ir ūkininkai, kaip 
matyt, gerai tarpsta.

šiandie Lietuvoje niekas ne
gali turėti žemės daugiau kaip 
2,500 akrų [?]. Visa kita že
me buvo valdžios nusavinta su 
tam tikru atlyginimu buvu
siems jos savininkams.

Lietuva yra ūkininkų kraš
tas. 80 nuoš. jos gyventojų yra 
smulkus ūkininkai, kurių dau
guma turi mažiau kaip po pen
kiasdešimt akrų žemės. Bau
džiavos laikams praėjus, visi 
stengiasi savo padėti gerinti.
Lietuviai — radio mėgėjai, turi 

20,000 priimtuvų
Kiekvienas ūkininkas norėtų 

turėti Amerikos traktorių, bet 
kad stoka pinigų, tai paprastai 
keli susidėję nusiperka sau vie
na mašiną.

Lietuvos ūkininkai patapo di
deli radio mėgėjai . Turinčių 
radio priimtuvus įregistruota 
20,000. Iš tų, kurie turi įsitai
sę radio priimtuvu^ valstybės 
monopolis ipia tam tikrų mo
kesnį — 10 centų mėnesy.

“Grafai” ir “baronai” verčiasi 
kiaulėmis, galvijais

Buvusių didžiulių dvarininkų 
šeimynos neblogai verčiasi ir 
su mažesniais žemės ūkiais, 
kurie jiems buvo palikti. Baro
nas von Budberg, kurio prote-; 
vis Kotrynos Didžiosios laikais i 
buvo užsienio reikalų ministe- 
ris, yra žinomas kaip “sviesto, 
Uironas”. Grafas Zubovas, I 
kitas buvęs nišų bajoras, savo 
dvare netoli nuo Šiaulių augina 
garsius galvijus, o Karpiai, vėl 
aristokratinė lenkų [?] šeimy
na, yra žinomi kaip geriausių 
kiaulių augintojai.

Tarp visos tos buvusios rusų | 
bajorijos įdomi yra dar portu-! 
galų Fariae ('astro šeimyna, ku-, 
rios protėvis, gyvenęs įvairių 
romantiškų prietikių, prieš ke
letu šimtmečių pagaliau apsi
gyveno netoli nuo Kauno. Ta 
šeimyna ne tik nepakeitė savo 
vardo, bet ir su žymiu pasise
kimu operuoja keturis malūnus, 
distilerijas ir bravorus, taipjau 
navigacijos tarnybų Nemuno 
upe.

j 
Lietuvoje vis dar išsilaikę seno

vės papročiai
Lietuvos ukinipkų moterys | 

vis dar tebedėvi vaizdingus 
(colorful) senovės tautinius 
kostiumus, nors jų dukters jau 
linksta labiau prie naujovės 
rūbų. Senovės “kraičio skry
nia” betgi vis dar tebevartoja
ma įvairiose provincijų vieto
se. Ne miestuose tebeviešpa
tauja senovės papročiai piršly- : 
bose ir veybose.

KARTUVĖS Už UŽMUŠIMĄ 
DVIEJŲ SARGYBINIŲ

MIAMI, Fla., sausio 27. — 
Jungtinių Valstybių distrikto 
teismas pasmerkė mirties bau
smei Horace Aldermanų, kurs 
praeitų gegužės mėnesį nušovė 
du pakraščių sargybiniu. Alder- 
man bus pakartas gegužės 11 
dieną.

Lenkų socialistų 
manifestas

Socialistai prieš Pilsudskio vy
riausybę. Vieningas darbo 
žmonių frontas prieš reakci-
ją. PPS reikalavimai

DANCIGAS. [1,2]. — Len
kų socialistai išleido manifestų, 
kuriame griežtai smerkia Pil- 
udskio vyriausybės politiką. Ši 
Politika duodanti galimumo re
akciniams gaivalams ruošti fa
šizmo diktatūra Lenkijoje. PPS 
kaukia darbininkus ir valstie
čius pasipriešinti dvarininkų ir 
kapitalistų sumanymams ir gin 

i demokratijų. PPS reikalau- 
;a, kad su visais Lenkijos kai
nynais butų palaikoma drau
gingi santykiai ir veliama tai
kos politika. 

»
Vidaus politikoje PPS reika- 

’auja praplėsti vietos savivaldy
bių teises, panaikinti senatų ir 
gyvendinti politines laisves. 

Turinti būti skubiai vykdoma 
'rėmės reforma ir sutrumpintas 
kareiviavimo laikas. Teritori- 
;os, kur gyventojų dauguma 
yra kitataučiai, turi gauti auto- 
lomiją.

60 darbininku žuvo 
liepsnose

Gazolino tankui sprogus, gais
ras sunaikino aliejaus kom
panijos įmonę 

_________ •
MeCAMEY, Texas, sausio 27.

— Manoma, kad apie šešiasde
šimt darbininkų žuvo ugny, 
kuri šiandie sunaikino čia Hu- 
mble Oil and Hefining kompa
nijos įstaigų. Įstaigoj dirbo apie 
60 darbininkų, ir visų jų pasi
gendama.

Gaisras kilo įvykus baisiam 
gazolino tanko sprogimui. Vie
nas darbininkas, dirbęs ant 
lanko viršaus, buvo išmestas 
trisdešimt pėdų aukštyn ir nu
krito atgal į liepsnas.

Norvegai rengiasi šim
tametėms Ibseno su

kaktuvėms
OSLO, Norvegija, sausio 27.

Norvegai taisosi iškilmingai 
svęsti garsinis poeto ir drama
turgo, Henriko Ibseno, šimto 
metų gimimo sukaktuvėms, ku
rios bus minimos Oslo mieste 
nuo kovo 14 iki 20. Rengimo 
komitetas siunčia žymiems li
teratams, spaudos atstovams ir 
teatro žmonėms Europoje ir 
Amerikoje pakvietimus daly- 

vauti iškilmėse.
Ibsenas buvo gimęs 1828 me

tų kovo 20 dienų Skiene, Nor
vegijoj. Mirė 1906 metais.

“Paėmė” generolo San- 
dino tvirtovę

MANAGUA, Nikaragua, sau
sio 27. — Jungtinių Valstybių 
laivyno kareivių* kuopa šiandie 
pasiekė EI Chipote, sukilėlių 
vado generolo Sandino tvirto
vę, bet sukilėlių joje nerado. 
Matyt, jie yra pasitraukę to
liau į kalnus.

žemės drebėjimas Vienoj
VIENA, Austrija, sausio 27.

— Vakar vakarų Vienoj ir 
apielinkėj buvo jaustas žemės 
drebėjimas. Žalos niekur, regis, 
nepadaryta.

Mirė J. V. ex-diplomatas
ROMA, sausio 26. — Šiandie 

čia mirė George W. Wurts, bu
vęs kadaise Jungtinių Valsty
bių charge d’affaires Rusijoj.

RYGA, Latvija, sausio 27.— 
Gautu čia pranešimu, per pas
taras šešias savaites sovietų 
Rusija neišsiuntė į užsienį per 
Baltijos uostus nė vieno tono 
javų. Ne tik neišsiuntė, bet, 
pasak pranešimo, sovietų val
džia slaptomis jau pirkinėjanti 
javus iš Amerikos.

Kadangi kampanija surinkti 
javų iš ūkininkų susmuko, so
vietų valdžia nutarė imtis grie
žtų priemonių prieš ūkininkus. 
Didžiausias klausimas dabar 
yra — aprūpinti miestus duona.

Kova su “munšaininkais”
Pasak laikraščio Izviestija, 

provincijoje policija pradėjus 
stiprių kampanijų prieš nami
nės degtines varymų — ameri
kietiškai tariant, munšainų. 
Septyniose gubernijose — Mas
kvos, Leningrado, Penzos, Vo
ronežo, Riazanės, Stalingrado 
[?] ir Orlovo — areštuota 10,- 
400 su viršum ūkininkų, kurie 
buvo nubausti bendrai 132 tūk
stančiais rublių, konfiskuota 
3,353 degtinės varyklos ir su
naikinta 8,189 galonai samo- 
gonkos (“munkamo”). Pabau
das ūkininkai turėjo sumokėti 
javais.

Ūkininkai neparduoda valdžiai 
savo javų

Iš visų Rusijos vietų prane
ša, kad ūkininkai, užuot par
duoti savo javus valdžios orga- į 
nizacijoms, suvartoją juos ge
riau samogonkai ir gyvuliams 
šerti.

Kadangi valdžios kepyklos 
miestuose negali aprūpinti gy
ventojų duona, nes grudus su
perka privačiai konkurentai, 
lai kooperatyvų žmonės važiuo
ja į kaimus derėtis tiesiai su 
ūkininkais. Praeitą savaitę 
Maskvoj ir Leningrade areš
tuota 800 tokių “duonos speku
liantų”, o Kijeve, Charkove ir 
kituose Ukrainos centruose bu
vo suimta ir ištremta dar 1,000 
privačių prekiautojų.

Uždaro ūkininkų malūnus

Privačiai pirkėjai moka ūki
ninkams 50 nuoš. brangiau už 

javus, ne kad valdžia, o todėl 
valdžia išleido įsakymų, kuriuo 
aštriai užginama pirkliauto- 
jams mokėti brangiau, ne kad 
valdžios nustatytų kainų.

Daugely vietų provincijoje 
vietos komisarai uždarinėja u- 
kininkų malūnus, norėdami tuo 
budu priversti juos savo javus 
parduoti valdžiai, tečiau abe
jojama, kad ir šitokios priemo
nės daug ką padėtų.

Kai kur Omsko ir Riazanės 
gubernijose kilo valstiečių ne
ramumų, tečiau Maskvos spau
da ragina komisarus imtis 
griežtesnių priemonių prieš 
nepatenkintus ūkininkus ir pri
versti juos savo slepiamus ja
vus atiduoti valdžiai.

$200,000 GAISRO NUOSTOLIŲ 1

APPLETON, Wis., sausio 
27. — Gaisras sunaikino čia di
delį Irving Zuelke biznio tro
besį. Nuostoliai siekia apie 200,- 
000 dolerių.

Rusų ūkininkai atsi
sako parduot savo 

javus sovietams
Valdžia jau slapta perkanti duo- 

ni iš Amerikos, nes ūkininkai 
savo grudus suvartoją šamo- 
gonkai

[Atlantic and Pacific Photo]

Maksim Litvinov, Rusijos užsienio reikalų komisaro pagel- 
bininkas, kuris atstovavo rusus nusiginklavimo konferencijai 
ir jai įteikė fantastinį nusiginklavimo pieną, kurį betgi kiti 
atstovai tuoj atmetė.

Meksikoj suimta dar ADF priešinas Jungi 
30C kunigų, klierikų Valstybių interven- 

ir mokytojų ei jai Nikaraguoj
Kunigų seminarija, buvus prieš- 

valdiškos propagandos cent
ras, vyriausybės įsakymu ta
po uždaryta

MEKSIKOS MIESTAS, sausio 
27. Vakar policija suėmė čia 
vėl daugiau kaip tris šimtus 
kunigu, katalikų seminarijos 
klierikų ir mokytojų, o pačią 
seminariją uždarė.

Pasak vyriausybės, seminari
joje rasta daug įvairios rųšies 
kurstomos prieš valdžių litera
tūros, ir pati seminarija buvus 
priešvaldiškos propagandos cen
tras.

Kunigai, seminarijos mokyto
jai ir klierikai turėję susikūrę 
tam tikrą draugiją propagandai 
prieš valdžią. IŠ čia ėjus viso
kia propaganda į kitas vietas. 
Seminarijos štabas ir klierikai 
spausdindavę kurstomą litera
tūrą, skleisdavę ją po Meksikos 
Miestą ir siuntinėdavę į kitus 
miestus.

Suimta taip pat daug at
spausdintų atvaizdų katalikų, 
kurie buvo vyriausybės sušau
dyti už pasikėsinimą nužudyti 
gen. Aivarą Obregoną. Tie at
vaizdai, kartu su savotiškais 
paaiškinimais, buvę skleidžiami 
visur ir žmones kurstomi su
kilti prieš valdžią. ,

Vyriausybė sako, kad ta se
minarija turėjus ryšių su suki
limais Jalisco, Guanajuato, Co- 
limos, Queretaro ir Durango 
valstijose.

Kolegija apdegė
RAGINK VVįis., sausio 27. — 

Kilęs gaisras padare Racine ko
legijoje apie 50,000 dolerių 
nuostolių.

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

Iš viso gražu ir pusėtinai 
šalta; vidutinis ir stipresnis 
žiemių vakarų vėjas. — Sek
madieny gražu ir vidutiniškai 
šalta.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 19° ir 10° F.

šiandie saulė teka 7:08, lei
džiasi 4:58. Mėnuo leidžiasi 
10:36 vakaro.

Apgailestauja, kad delegacijon 
į Pan-Amerikos kongresą ne
paskirtas nė vienas darbo at
stovas

MIAMI, Fla., sausio 27. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba pasiuntė į 
Havaną laišką Charles’ui E. 
Hiiį’hes’ui, Jungtinių ‘Valstybių 
delegacijos Pan-Amerikos kon
grese pirmininkui, pareikšda- 

. ma, kad Amerikos Darbo Fede
racija .yra griežtai priešinga 
Jungtinių Valstybių intervenci
jai Nikaraguoj arba bet ku
riame Latinų Amerikos krašte.

Laiške taipjau pareiškiama 
apgailavimo, kad Jungtinių 
Valstybių delegacijon nepaskir
ta nė vieno darbininkų atstovo.

Federacijos vykdomoji tary
ba savo laiške sako, kad Jung
tinių Valstybių darbo žmones 
yra tvirtai įsitikinę, jogei nuo
širdus ir draugingi santykiai 
tarp visų, Pan-Amerikos unijo
je atstovaujamų, kraštų gali 
bu t sukurti ir išlaiky ti tik au
klėjimu pilniausio supratimo, 
jogei Jungtinių Valstybių val
džia niekados nesimaišys į jo
kius Latinų Amerikos valstybių 
dalykus ir nekliudys jų suvere
nių ne teritorinių teisių, ne 
tiesioginiu no netiesioginiu bu
du.

Lindbergh skrenda j 
Kolumbijos sostinę

CARTAGENA, Kolumbija, 
sausio 27. Amerikos lakūnas 
pulk. Charles A. Lindhergh 
šiandie kaip 9 vai. ryto išskri
do iš čia j Bogotą, Kolumbijos 
sostinę.

ŠALIAPINO ŽMONAI NELEI
DŽIA ATVYKTI Į AME

RIKĄ

NEW YORKAS, sausio 27.- 
Gauta žinių, kad Jungtinių 
Valstybių konsulatas Paryžiu
je atsisakė duoti operos daini
ninko Fiodoro šaliapino žmonai 
vizą atvykti į Ameriką.

Šaliapinas nesenai gavo išsi
skyrimą su savo žmona Mask
voje, ir prieš dvejetą savaičių 
grįžo į Ncw Yorką, kur jis dai
nuoja Metropolitan Operoj. Spė
liojama tad, kad po išsiskyrimo 
jis yra vedęs kitą žmoną, kuri 
dabar norėjo atvykti pas jį A- 
merikon.

Meksikos banditai 
puolė miestą

Po kelių valandų kovos buvo 
federalinės kariuomenės nu
veikti; daug nukauta

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 27. — Spaudos pranešimai 
iš Leono miesto, Guanajuato 
valstijoj, sako, kad banditų va
das, pramanytas “EI Catorce” 
(“keturiolikis”), su savo ban
ditų buriu puolė San Francis- 
o de Rincion miestą. Banditai 
jau buvo paėmę vienų miesto 
dalį, bet federalinė įgula mies
to centre susikirto su puolikais 
ir, po kelių valandų kautynių, 
banditai buvo nuveikti ir išvyti. 
Daug jų buvo nukauta.

Vokiečių bankininkas 
nusižudė, nušovęs savo 

žmoną ir 2 vaiku
GOTHA, Vokietija, sausio 27.

-r- Heinrich Droste, Gothaer 
Privatbanko savininkas, nušovė 
savo žmoną ir dvejetą vaikų, 
kai jie miegojo, paskui pats nu-, 
sišovė. Prieš nusižudymą jis 
pasiuntė policijai laišką, kuria
me sako:

“Aš esu dar viena aukų Scha- 
chto politikos, kuri daug kapita
listų sunaikino.”

Hjalmar Schacht, kaip žinia, 
yra Vokietijos Reichsbanko pir
mininkas.

Du studentai užsimušė 
aeroplanui nukritus

•MCLEAN, Tex., sausio 27.
Biplanui, kuriuo jie skrido, nu- 
k ritus iš 400 pėdų aukštumos, 
užsimušė vidurinės ’ mokyklos 
mokiniai Donaldas Moring ir 
Wm. Miller. Biplano pilotas H. 
English skaudžiai susižeidė.

žuvo, kritęs iš aeroplano
GLENDALE, Gal., sausio 2ž. 

— Earl Metcalfe, aviacijos 
mokinys, bandydamas savo lėk
tuvu padaryti ore “kilpą”, iš
krito iš jo ir užsimušė.

*—-- —----

Mirė ispanų rašytojas 
Ibanez

MADRIDAS, Ispanija, sausio1 
27. — Gauta čia telegrama pra-1 
neša, kad Mentone, Franci jo j, i 
mirė žyinuk ispanų rašytojas . 
Vincente Blasco Ibanez. j

Ibanez buvo įsitikinęs res- 
publikininkas, ir kadangi jis l 

buvo didelis priešas ypač da- į 
barti nes generolo Primo de 
Riveros diktatūros, per pasta
rus kelis metus jis gyveno už
sieny kaip tremtinys.

Nugina žinias apie fa
šistų skilimų

ROMA, sausio 27. — Vyriau
sybė nugina Londono Daily 
Herald paskelbtą pranešimą, 
kad fašistų partijai gresiąs su
skilimas.

BROOKS GRĮŽTA ATGAL Į 
DETROITĄ

WASHINGTONAS, sausio 
27. — Aviatoriui Harry J. 
Rrooks, kurs bandė Fordo ae
roplanu nuskristi, niekur ne
nusileisdamas, iš Detroito į 
Miami, viso 1,400 mylių, skridi
mas nepavyko. Priverstas nusi- 
’eisti Spartanburge, S. C., jis 
dabar grįžta atgal į Detroitą. 
Vandie jis atskrido j Washing- 
ton«- . A! SU

Kanada besiekianti 
Amerikos britų šalių 

federacijos
sios naujojo paša ūkio 

britų kolonijos turėtų visiš
kai atsipalaidoti nuo Angli
jos

HAVANA, Kuba, sausio 27. 
— Pan-Amerikos kongreso de
legatuose kilo nemažo susido
mėjimo dėl gautų pranešimų, 
kad esųs kilęs bruzdėjimas Bri
tų Vakarų Indijas ir kitas Bri
tų kolonijas vakarų pusrutuly 
atskirti nuo Londono valdžios 
T suvienyti jas no Kanados do
minijos hegemonii'i 

Kanada siekianti sudaryti vi
sų naujojo pasaulio britų val
dybių federaciją, kurios pric- 

; ky ji pati butų, ir ta federaci
ja pasiskelbtų visai nepriklau
soma nuo Anglijos. Kanada, 
vienintelis autonominis kraštas
vakarų pusrutuly, kuris dar 
nėra pan-Amerikos unijos na
rys, įstotų ir į tą uniją.

Be Kanados dominijos, Bri
tų kolonijos vakariniame pus
rutuly yra: Bermuda, Baha- 
mai, Barbados, Jamaika, Leevv- 
ard salos, Windward salos, Ta- 
bago, Trinidad, Turks Head ir 
Caicos sala, ir Britų Guiana 
Pietų Amerikos kontinente.

Vyrams nedrįstant gel
bėti, penkios mote

rys prigėrė
TLEMCEN, Alžirija, sausio 

7. Kadangi arabai nedrįso 
eržengti mahometonų tradici

ją apie moters privatumą, jie 
susilaikė nuo teikimo pagal
bos, kai sugriuvo maudyklos 
namas, kuriame tą dieną vien 
moterys maudėsi. Bet kai paga
liau jie gavo drąsos lai tra
dicijai sulaužyti ir puolė gelbė
ti, jau penkios moterys buvo 
prigėrusius.

Negras nežinojo turįs 
$10,000,000 turto

jMAYFIELI), Ky., sausio 27. 
— Tom Johnson, 54 metų am
žiaus darbininkas, negras, ga
vo iš Tulsos, Okla., pranešimą, 
jogei Oklahomoje jam priklau
sąs geras gabalas žemės, ku
rioj yra apie keturiasdešimt ar 
daūgidu aliejaus šulinių. Tasai 
turtas esą vertas tarp dešimt ir 
dvidešimt milionu dolerių.

Tą žinią nejrrui pranešė ad
vokatas Ben Axley, kurs sako, 
kad Johnsonas buvęs ieškomas 
jau per keturius metus. John- 
sonas gimęs Creek indėnų teri
torijoj, ir kadangi jo motina 
buvo indėnė, tai skirstant že
mę buvo ir jam paskirtas ga
balas, bet netrukus po to John
sonas iš Oklahomos iškeliavo į 
Kentucky.



NAUJIENOS, Chicago, UI.' šeštadienis, sausio 28, 1928

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicago Forum
Dr, llarry Overstreet, socia

lus psichologijos profesorius 
City College of Nevv York, 
sekmadienyje, sausio 29 d., kal
bės Itemoje “Psichologinė iš
vaizda dabartinės civilizaci
jos". Kalbės jis Erlanger teat
re, Clark St, arti Randolph. 
Pradžia 3:15 v. po pietų.

Lekcijos
vai-Chicagos ir apielinkių 

kai berniukai ir merj 
yra kviečiami atsilankyti į 

Field muziejų, kur šeštadieny
je bus skaitoma jiems lekcija 
temoje “Kvietkų paslaptys". 
Pradžia paskaitos 10 vai. ryto.

Kita gi lekcija bus skaityta 
temoje “Malajų pusiausalis" se
kmadienyje, sausio 29 d. Pra
džia 3 vai. po pietų. Įžanga 
vienai ir kitai lekcijų dykai.

ir

Automobilių paroda

šiandie
28-ta nacionalė autų 
liacialis atidarymas 
po pietų.

(’.oliseume atsidaro 
paroda. O- 
2 valandą

Planuoja parodyti 
parodoje

Iškelta sumanymas atvaizduo
ti visas Jungtines Valstijas pa
saulio parodoje, kuri ruošiama 
Cliicagoje 1933 m. Manoma “pa
dalinti" parodų sulyg valstijų 
tokioje formoje, kurių turi at
skiros šios šalies tikrenybėje. 
Ir skirti kiekvienai valstijai 
tiek pėdų, kiek mylių ji turi. 
Visos 18 valstijos — parodoje 
tuomet užimtų GIU/o akerių. Il
linois valstijai tektų plotas že
mės 109 pėdų ilgiausioje vieto
je ir 200 pėdų plačiausioje.

Peštynės taip miesto ir biz
nierių

Nesenai Įėjo galion atvarky- 
mas, kuris draudžia laikyti vi- 
durmiesty automobilius prie ša- 
lygatvių. Patvarkymas padary
tas išbandymui, būtent ar jis
Vienok jau dabar kai kurie 

asmenys, turintys biznius vi- 
durmiestyje, užvedė bylas teis
muose, reikalaudami atšaukti lą 
patv>u kymą. Jie skundžiasi, kad 
patvarkymas kenkiąs jų bizniui.

Vėl nesmagumai Šalčiui

politikieriai.
sukruto ieškoti

šių dviejų 'i>oli- 
bombarduota 

nors keršijąs

Anksti ketvirtadienio ryti 
bombomis išsprogdinta narna’ 
kontrolieriaus ('.baries Fitzmor- 
ris’o ir Dr. \Vm. H. Reid. Abu 
stambus miesto 
Policija sujudo 
kaltininkų.

Manoma, jog 
tikierių namai 
todėl, kad kas
jiems dėl dedamų pastangų 
apvalyti miestą nuo gemblerių 
ir paleistybės namų.

Pasak Daily Nevvs, policija 
davus Įsakymų suimti Joe Šaltį 
ir jo draugą Orbertą.

Bet kode] nužiūrima Šaltis? 
Nurodoma, kad ve dėl ko. Sa
koma, buk dabar einanti kova 
taip tų. kurie įtaiso ir varo l/iz- 
uį iš vadinamų “slot” mašinų. 
Viena, girdi, gengė pradėjusi 
siundyti jioliciją ant užeigų to 
distrikto, kuri kontroliuojąs 
Šaltis. Policija padariusi kele
tą užp'.olimų. Tad manoma, kad 
gal Saltiso šalininkai kerštau
jantys politikieriams. Vienok 
spėjimai lieka spėjimais. Iki 
šiol policija kaltininkų nesu
rado.

Apipiešė bankų
šį^ši maskuoti banditai įsilau

žė butan Juozo Fekete, 2321 W. 
Chicago avė., kuris gyveno vir
šuje savo banko. Grūmodami 
mirtimi Juozui Fekete ir jo 
žmonai jie išlaukė iki septintos 
valandos ryto, kada automati
nis užraktas pasiliuosavo. pasi
ėmė iš banko $23,000 ir dingu.

[radio program | REAiuiRS111 N< S

CHICAGO STA 1TONS TODAY
620k—WCFL—484m.

10 a. m.—Municipul program 
12—O r gan reųuest concert
5— Organ concert
6— Tulks; musieal program
7— Nevvs reports; health tulk
8— 12—Popular program; songs;

chestra
670k—WMAU-WUJ—448m.

6:30 u. m.—Setting-up exerciscs 
7:30—Morning vvorship 
.1—\Vide Avvake program 
9:45—Overture hour; health talk
11— Home economics; musieal pro-

gram
12— Noontime melodies
i—Musieal potpourri—Oldz-Endz 
2:30—Artist recilnl
>—Topsy ’l'urvy time 

6—Organ recital; dinncr concert 
d—Photolog; popular songs cycle 
9:15—Theater revue
10-1—Dance program; songs 

770k—WBBM-WJBT—389m.
I— Dance program 
»—Organ

6— Orchestra; vocal numbers; en- 
semble

7— Orchestra; organ
S—Ųuartet; dance program
:)—Dance period; pianist; Havvaiian 

trio
10—Dance orchestra; mixed ųuartet
II— Organ request program
12-2—Midnight iamboree; orchestra 

870k—W 1^—345 m.
9 a. in.—Farm nevvs; time signals 
9:30—Board of trade (service re- 

peated every half hour to 1:30) 
10:30—Live stock marke t 
11:40—Pianist; time signals 
12—Dinner-bell program; vveathcr;

live stock markei—seed crop con- 
dition; Harmony trio; flddler 

5:15—Sports; organ; time; Pied
Piper

I,—Markets; sports; orchestra;
nevvs

7—Scraphook; National baru dan
ce; banjo; harmonica and gnitar; 
Havvaiian music; orchestra; or
gan; quartet

11:30—Barn dance; thrce orchest
ras

STaTIONS OUTSIDE CHICAGO 
Evening Programs 

8_yVEAF (610), Nevv York—Fiddl- 
ing

3—\V.IZ (660), Nevv York—Operet- 
la, “Choeolate Soldier

3—WSOE (1110), Milvvaukee—Pro
gram

8:30—KFAB
cal

3:30—K'I'IIS
Features

3:30—WEAF 
Troupc

8:45—WJZ (660), New York—Jubi- 
Icv siuycr.s

9—CNRW (740), Winnlng—Orches
trų

0—KTI1S (780), Hot Springs—Mu
šte

9—\VOR (710). Newark—Columbia 
Network-Vornees band

9—WSU1 (710), lovva City—Fami- 
liar hynuis

9:15—KFUO (550), St. Louis—Mu
šte

10:15—Debs Trio
10:35—Hebei Poets ,
10:65—Debs Trio
11:15—Jack Phillips, popular bari

tono
11:40—Mabel Thania, popular pian- 

ist
12:00—James C. Smith, popular te- 

nor

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiN

ra genis

j_\VCCO
J—\VDAF

sic
J—WEAF

chestra
program 

3—\VH K 
pourri

or-

(940), Lincoln—Musi-

(780), Hot Springs —

(610), York

(600), Fort \Vorth—Vorai 
(740), St. Paul—Music 
(810), Kansas (’.ity—Mu-

New York—Or-(610),

(550),

li 130),

.)— woc
tists

)—\VSM
op’ry program 

j_\VŠOE
gan

Dalias—Popular

Cleveland—Put

(700), Cincinnati—Organ 
(580), Memphis—Musieal 
(800), Davenport — Ar-
(890), Nashville—Oold

(750>. Clcveland—Mins- 
(1020), Milsvaukee—Old

songs
CHICAGO

570k—KYW-KFKX—526m.
0-50 a. m.—\Veather report; time 
signals

1—(Teatrai church Service, Dr.
Frederick Shannon

1— Roxy program
2— Instrumentai concert
1:30—Church of the air
>:30—Travelog vvith music
7:15—NBC Blue netvvork program 
1:15—\Veather; “Twenty Minutes of

Good Keading”, Bev. C. .1. Pernin 
):15—NBC Blue netvvork; violinist 

620k—WCFL—484 m.
11 a. m.—Grace Methodist Episco- 

pal church, Bev. C. Copehmd 
Smith

2-5—Studio program; songs; or
chestra

i: 15—Qnestion box
30—l’tah radio hour; trio; quar-

STATIONS SVNIIAY

1

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

ŠALČIAI
Gripas ir Flu

Bile šaltis gali baigtis grifu ar flu. Grie
bkitės tuoj imti HILL’S, nes HILL’S sus
tabdo šaltį į 24 valandas, kadangi atlie
ka keturius reikalingus dalykus sykiu: 
Stabdo šaltį, sulaiko karštį, peliuosuoja 
vidurius, suvikrina sistemą, šalčiai retai 
toliau eina jei HILL’S randasi po ranka 
sustabdyti juos pradžioje. .Jie greit sustoja 
ir imant HILL’S vėliau. Apsisaugokite! 
Pirkite HILL’S raudonoje dėžėj. 30c,

HILL’S
Cascara • Bromide - QnlnlM

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam iv ienai ii 
elektros jiegą j nau 
jua ir senus namus 
mainom naujas lianj 
pas j senas; duodam 
ant lengvo išmoki j 
mo.

Metropolitan ElectricShop
2215 VV. 22nd Street

Phoue tanai 2191

1— Organ recilul
2— Mnsicnl program
3— Barytone and accordiun 
1:30—Arabian night entertainment 9:15—WBAP (600), Fort VVorth — 
6—Million sing; ITmch and Judy;

ensemble; Bible reading; alma- 
nac

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

box
11— Musieal program; orchestra

820 k—W J J D- VV EB H—366 m. 
7:30-10:30 a. m.—l’rotestant and 

Catholic Services
10:30-—Service of Scventh Church 

of Christ, Scientist
12— NBC Blue netvvork concert
1— Comics for children
2- 4—Children’s reiigioug program 
4:30—NBC Bed netvvork program 
5—Fvvilight musieal 
(>—Organ recital 
6:30—Symphony orchestra 
7:30—Orchestra; trio; songs 
9—Studio program; nevvs; vveather;

time 
STATIONS OUTSIDE CHICAGO

Evening Programa 
8—WEAF (610), Nevv York—“Our 

Government“
8—W0B (710), Nevvark—Columbia 

netvvork
8:15—WI1AS (930), Louisville — 

Orchestra
8:15—WEAF (610), Nevv York — 

Anna ('ase; Arman Tokatyan to

Seven neės 
9:15—WJZ (600), Nevv York—Don

Amaizo to KiW
9:15—VYTAM (750), Cleveljuid — 

Cavaliers
9:4o—AVCCO (740), St. Paul — Or

gan
9:45— WTMJ (1020), Milvvaukee — 

i Trio
! 10—KM()X (1000), St. Louis — 

Dance music
'luesday, January 31, 1928

245.8 M — WEVD — Nevv York 
(.ity — 1220 KC

1:00—Maurlce Alterman, baritone 
1:20—Helen Blųck, piano
1:40—Margaret Fry, lyric soprano 
2:00—Irving Cheyette, violin 
2:20—Myra Norton, piano
2:10—Dorothy Johnson, dramatic 

soprano
3:00—Professor Pekary, German 

literature
3:20—Abe Berg, violin 
3:40—Lillian Dubliu, Liedersinger ■ 
4:00—Paul F. Wa!d, boy pianist 
4:20—Florenct Bovvier, mezzo-sop

rano I
4:40—Baymond Burrovvs, piano

harmony 
5:00—Marle Bennington, soprano 
5:20—Civic Hepertory Company, 

reader
5:40—George Ebert, baritone

| 9:00—Dobs Trio
8:30—KFI (610), Los Angeles—Net- 9:15—Central American Mission of 

vvork-Standard symphony
8:30—W0R (710), Nevvark—Colum

bia Netvvork-American singers 
8:45—KOA (920), Denver—Solemn 

high mass

Good VVill, John Neviu Sayre 
and Miss Carolina \Vood

9:45—Debs Trio
10:00— Balph L. Crissvvell, “Boul- 

der Dam“

5 Simano Daukanto Skolijimo Ir Budavojimo Dr-ja ui 
skolina pinigus ant lengvų išlygų 
Bcn. J. Kazanauskas, Raštininkas

■ 2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887

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

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tol. K«dzle 81102

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 tikrų ligą ir jei aš apsiimsįu 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? SINGLE Y
20 VV. 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.
~Nedalioj nuo 1O ryto 'ilgi 1 po pietlj.

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

j Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Bercngaria * " ‘

o paskui saužemiu j Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai j 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. 'trečios klesos laiva
kortes j abu galų iš 

CUNARD LINE

Aq ui tania Mauretania
New Yorko i 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

MALT TONIC - EKTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

tNVI*ORATlMO
JOOO FOO COHVA>.*tC*NT» 

RimilHlNO
C O 00 FOR THl 
ltvm t.M <•■
RIMRICK

— ------ ----------

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

MALT TONICO
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groserninko i:rba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Ha^rbor. Telephone Indiana Harbor 1627

A-C SETAS
$15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

už $15.
Tikras A-C darbas, ne užvadas 

iš bėdos, padaroma iš jūsų bate
rijų typo seto, vartojant stiprius 
ARCTURUS A-C TUKUS.

Atsineškit šj skelbimą su sa
vim, jis vertas 50c. už tūbą.

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. VVells St.
Harrison 8233 

v 1

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

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vjptą 

3216 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8-tai 
valandai vakare, kasdien 

Nedėtomis uždaryta 
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius

BAHKi
<o<ica<ą>

Prietelystės

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 .....................................\ $95.00
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- 

1 namas, jmetant nikelį, gera-
I me stovyje kaip naujas. No.
! 121241 vertės $1000, už $295.00
i Gulbransen Brojiklis už .... $295.00 
i H. C. Bay Grojiklis pianas ver- 
j tės $600.00, už ................. $235.00

Bonas VICTROLOS

Kiekvienas Bonas, kurį jus čionai perkate, 
yra kartu prietelystės ryšys su mumis.

Dėlto, kad
Tai bus lygiai tokios rųšies bonas, 

koks mes sakėme kad bus.
Tai bus visiškai saugus.
Tai toks, kurs neš 6%.

Tai bus 6% nešantis Pirmojo Morgičio 
Auksinis Bonas, saugiausias mums 

žinomas investmeųtas
Penkiolikos metų Patyrimas vadovauja 

musų parinkimui

CENTRAL”“BANK
TRUSTINĖ KOMPANIJA

1110 West 35th Street
CHICAGO, ILL.

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

VU vi v»3iiv»3 niifeiji

Mažiau Pelenų
TORU PAT KAINAI!

Skaitykit ka vienas lietuvis musų kostuineris sako apie

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

dienų atgal. Tai yra geriausios anglys kokių rėtai kada pasise
ka gauti. Aš turėjau nustatyti mano boilerį, 
tik 50 % kuro. Matosi visai nėra akmenų 
palengvo bet su dideliu karščiu ir labai mažai

KAINOS:
ORIENT FRANK- 
LIN COUNTY
Lump $8.25
Egg and Nut ..8.00

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

POCAHONTAS

Lump & Egg $11.50

Mine Run 7.75

S’OLVAY
Range 
Nut 
No. 2 Nut

COKE
$12-50

12.00
10.25

Phone Virginia 1050

BRI
Coal and Building Material Co.

3701 South Maplevvood Avė.
“Nei vienus orderis nėra mums perclideliu.
Nei vienas orderiu nčra permužas dėl patenkinimo.'*

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

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

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

Victor vertės $200, už ...... $62.00
Brunsvvick Radiola 85, Phono- 

grafas ir Radio krūvoje už $98.00
Brunswick Phonografas, 4 

springsų, išgrajina *10 rekor
dų vienu užsukimu už .... $39.00

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

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

RADIO

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

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

Atvvater 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 ............................ $40.00
Crosley, 6 tūbų, už ............. $42.00
Crosley, 6 tūbų elektrinis už $85.00 
Freshman, 5 tūbų už .... ..... $19.00
Mohavvk, 5 tūbų už ......... «... $23.00
Mohavvk 6 tūbų už ..............  $32.00
Snartan 6 tūbų už ..........—$90.00
Hovvard 6 tūbų už .............. $90.00
Columbia, Victor, Brunsvvick

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

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

Tel. Boulevard .4705

Babies Love It
Del skilvio ir vidurią ■earnn- 
guinų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugiu Kūdikių 
Laiative.

Mas. Wixslow’S 
Syhup

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



NAUJIENOS, Chicago, III.šeštadienis, sausio 28, 1928
Naujienų lontestas

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratų Komisija:
Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežienė, 
Jonas Degutis.

Kontesto Nuineratorius:
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijus: 
Marė Kemešienė.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
80, 1928

DIENOS UŽRAŠAI

mų kortu, bet deja, buvo jo pa
ties klaida, kad pradėjo veikti 
pervėlai, pats sau sėkmingumą 
sumažino, šiame konteste kon-

testantas Grušas privalo tą 
klaidą išvengti pradėti tuoj, 
kolei dar dirva veikimui yra 
plati.

AR JUMS REIKIA

LUSTIG’S
DEPT. STORE

3408-10-12 South Halsted Street

Kontcstantas Juozas Jankus 
iš Philadelphijos padarė stebė
tinai gerą pradžią — prisiuntė 
visą glėbį naujų skaitytojų 
“Naujienoms”. Kontcstantas 
Jankus rašo, kad jam darbas 
gerai sekasi užrašyti “Naujie
noms” skaitytojus. Jis nusita
ręs pasiekti aukštesni laipsnį. 
Galimas daiktas, kad Jankus 
progresuos; pas jį, matomai, 
energijos netrūksta, prityrimo 
dirbamame darbe irgi yra ga
nėtinai. Viskas kas kontestan- 
tui Jankui yra reikalinga 
vietos lietuvių parama. Ne 
jotina, kad Jankus tą m 
užkariauti — F 
tuviai veikiantį 
rems.

Musų kontestantai

VVilliam Sabaliauskas
. 1

Kontestantas W. Sabaliaus
kas, buvęs seniau West Sidės 
biznierius, dabar gyvenąs taip 
sau — be biznio. Kontestantas 
Sabaliauskas pasižymėjo savo 
veikimu pereitame “Naujienų” I 
konteste. Be abejo, kad šiame 
konteste veiks neblogiau, negu 
pereitame, nes jam pažinties 
vietos lietuviuose netrūksta, pa- I 
siryžimo ir energijos yra kūpi- | 
nas. Gero pasisekimo Sabaliau
skui.

PINIGU

Del namo arba pirkimo 
nuosavybės? Atsilan- 
kykit i musų banką ir 
pasimatykit su Ponu 
Maciku apie tai. Musų 
sąlygos labai prieina-

kontestantą

UŽBAIGIMO MENESIO BARGENAI
Penedėlyj ir utarninke, sausio 30 ir 31

Moterų Dresės Vyrų Išeiginiai 
marškiniai

Kontestantas 
misoms, kuris 
Hammond, Ind.

Juozas

ir Calumet City 
pasirodė irgi pusėtinai gerai 
Jeigu jam taip seksis toliau, 
tai kontestantas Janušonis iki 
kontesto užbaigai visiems Ham- 
mondo ir Calumet City gyven
tojams užrašys “Naujienas”. 
Gero pasisekimo Janušoniui.

Pranas Klikna, Chicagos kon
testantas, stojo rimtai į darbą 
Reikia manyti, kad 
bas seksis neblogiau 
eitame “Naujienų” 
Kontestantas Klikna 
taręs progresuoti į 
laipsnį, negu kad jis 
siekęs

mos

Ja-

Juozas Ascilla

Hope Muslinas

19c

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

aukšt 
buvo pa-

Specialiai tiktai panedėliui
O. N. T. siuvimui siūlai, specialiai tiktai panėdėliui, 
6 spuliukes

Kitas iš dirbtuvės pirkinys, 
prisegamais ir atlenktais kal- 
nieriais, visokio didumo, C* 1 
verti iki $3.25 ............... ■

Atsiminkit
Dvigubos stampos kiekvienų 

panedėlį ir pėtnyČią

Turkiški maudynių 
rankšluosčiai

Gražiai družėti ir vienodi, di
dumo 18x32, specialiai šiame 
išpardavime,
2 už ..........................
Indams šluostyti, lininio užbai
gimo su “loop holders”, gata
vai vartojimui. Kol 
jų yra, 3 už ....... .......

Gerai žinomas hope musli
nas, 8 mastai C 1
Už ....................................... ▼ ■
Atsilankykit anksti, nes sis 

skaičius aprubežiuotas.

Radium flat crepe, visų 
spalvų, vertos
iki $15.98, dabar ■ I v

Verti iki $1.25, padaryti iš 
puikaus plaunamo dresinio ma- 
teriolo, aprubežiuotas skait
lius, ateikit anksti, C* 4 
2 už .................................. I

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?

Panel langų užlaidos
Vertos iki $2.98. štai yra vi
sos šilkines “fringe panel” lan
gų užlaidos 2’/a masto ilgumo, 
aeru ir cream spalvos, "70p 
šiame išpardavime ....... • WV

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinčs Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip tolinus, pu elektriniais prie 
taisais tik ką dabar naujai įtaisy- 

i tais ir su paskiausių laikų mokslo 
j prastais pagerinimais.

Mineralines, suii'ennės vanos 
luoda didžiausią kraujo cirkuliu 
riją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
isokių ligų.
Moterų Skyri s atdaras Utar 

■linkai* nuo 8 iki 12 vai. nakties
Kirm^ariai dėl pergulėjimo.

Vyrų gražios 
pančiakos

Gražios šilkines ir vilnonės 
pančiakos. Visų spalvų ir 
mierų, vertos 59c. porai 
Šiame išpardavi- 9Qf»
me .......................... tvv

4 poros už ....... $1

Gana sunku ką nors pasaky
ti apie kontestantą Juozą Asci 
llą, nes jis dar pirmą sykį da
lyvauja “Naujienų” konteste. 
Jo gabumas šitokiame darbi 
dar nėra žinomas, pertat reikės 
lukterėti kolei kontcstantas Ąs-

jam dar- cilla prakalbės pats už save — 
negu per-, savo darbu. Girti iš kalno nė- 
konteste. ra galima todėl, kad jo darbas 

yra misi- gali lygintis nuliui, o peikti ir- 
ni gi nėra drąsos, nes jis gali dar 

pralenkti tuos, apie kuriuos 
pereitame “Naujienų”( 5 ra manoma gana daug.

Kontcstantas Klikna'; 
šiame konteste stojo į darbą ir į 
turi neblogas pasekmes su pra
džia kontesto. Pereitais metais 
pradėjo darbuotis apie mėnesiu 
laiko vėliau negu kiti kontes
tantai. Jam progų šiame “J^au-- 
jienų” konteste yra daugiau.

J. U Grušas
se-

gyventojas ir
Muzikantas .L L. Grušas, 

as Bridgeporto 
’arbuotojas, nepatingėjo stoti 

i darbą ir šiame “Naujienų” 
konteste. Kontestantas Grušas 
dalyvavo ir pereitame konteste; 
jam prieš pabaigą kontesto ga
na sekesi, pardavė daug- skelbi-

Peoples Basais Housc rrocks

DIDELIS BANKAS 
•ant kampo

17 St. ir Ashland Av. 
Chicago

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Kontcstantas Simonas Civili
škas su pradžia “Naujienų” 
kontesto pasirodė‘tikru galiotu 
savo darbe' — užrašė virš dvi-Į 
dešimčiai biznierių “Naujienas”' 
laike vienos dienos. Jeigu kon-l 
testantui Civinskui taip sek-' 
mingai seksis veikti toliau, 
Chicagos mieste nebesiras 
vieno lietuvio biznio, kuris 
skaitytų “Naujienų”. Tas
rodo, kad kontcstantas Simonas 
Civinskas yra ne vien geras 
mechanikas taisyme ir būdavo-' 
jime namų, bet taipgi neblo-1 
gesnis yra kontcstantas užra
šyme .“Naujienų” bei daryme 
kitoniško biznio “Naujienoms”. 
Kontcstantas Civinskas prog
resuoja. Gero pasisekimo jam 
jo kontesto darbe.

tai 
nė 

ne- 
pa-

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

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulcvard 4552

Akių Ekspertas

Kreivos akys ištaisomos per eksper
tą, su laisniu gydytojo ir chirurgo, 
randasi virš 27 metų prie State St.

S T YLIUS
YRA TAS MAGNITAS KURIS PRITRAUKIA 

MINIAS ŽMONIŲ PRIE NASH

T LGAI po to kaip jus atlankysit 
* autobomilių parodų, jus atsi
minsite stylių ir patogumus Nash 
grupės puikių motorinių karų.“No Instroduction Card 

No Commission!”
Kada jums 

prisieina 
pirkti sek
lyčių rakan 
dus, jus vi
suomet mė
ratPiS UP140LSTERING.
per kokį (T) f-y • ±
vertelgą ar '
ba žmogų, U 
kuris turi 
teisę pirkti & .
iš dirbtuvės arba o’.selio kaina. Už
tai jums reikia privedimo ir sumo
kėti paskirtą* dalį komiso. Iš musų 
šapos tiesiai j jūsų namus dirbtuves 
kainomis.

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP
Parį o r setas made to order 

3327 Archer Avė. * 
Show Room 3306 Archer Avė.

Phone Lafayette 8936

Kreivos Akys
Silpnos Akys
Skaudamos Akys 
Raudonos Akys
Varvančios Ausys
AtsikišusiosAusys
Kurčios Ausys
Žvynuotos Ausys
Akiniai Pritaikomi Nebrangia Kaina

SR. FR ANKLIN 0. C ARTER
177 Nu. State St., Chicago

Valandos, 9-5. Nedalioj, 10-12

Perdkįelė 
Kumpa 
Raudona 
Varvanti

Spalvų harmoningumas pasirodys 
jums nepaprastu gražumu. Paste
bėki! jų briliantiškumą. Jos yra 
pritaikomos per Nash deep-lustre 
procesų.
Pastebėkit rųšj Nash upholstering 
—ir didelį pasirinkimų spalvų — 
žymus dviejų tonų efektas juodas 
ir mauve, smoke, taupė, turųuoi- 
se, Baltic žalias ir daug kitų. Tie 
materiolai yra parinkti iš Ameri
kos puikiausių audinyčių origina
liškumo.

Garsinkitės Naujienose

Nosis 
Nosis 
Nosis 
Nosis

Pasididinus Gerklė 
Su Goiteriu Gerklė 
Su Tonsilais Gerklė 
Su Kataru Gerklė

Pastebėkit, taipgi, straight-grain-

ed ir knurled' walnut ir walnut 
užbaigimo panel — valdymo ratas 
padarytas iš tikro walnut su gra 
žiu inlaid išmarginimu—labai pa
togios, išpustos ir geros Nash sė- 
rynes. Labai gražiai išdabintas 
vidus žalvariniais pagražinimais, 
tai d a vienas žymus dalykas s ty
liu je. Kiekviena smulkmena tei
singai padaryta.
Jums tiesiog bus sunku įsivaiz
dinti, kad toks pageidaujamas mo
torinis karas yra galimas nupirkti 
taip pigiai (Nash kainos yra nuo 
$86.5 ir ne daugiau kaip $1990 f. o. 
b. dirbtuvėj).
Stylius yra tas magnitas, kuris 
pritraukia minias žmonių prie 
Nash Automobilių Parodose.

• Auksinė proga lietuviams vyrams ir moterims 
gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kurį Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos” kviečia j 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 i Lie
tuvą ir atgal, gramafonais, auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigais.

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovaną 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 darbą kaipo “Naujienų” kontestantai iš
plėtoti, kad laike kontesto, kuris tęsis tris mene
sius ir pusę, galėtumėt kaipo kontestantai pasiekti 
aukščiausius laipsnius laimėjimui stambiausių do
vanų.

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitą “Naujienų” kon- 
testą ir darbuotis labui “Naujienų”; kad sau laimė
ms tinkamas dovanas daiktais arba pinigais,—ma- 
’onėkite tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti 
j “Naujienų” kontesto Dep., arba atsilankykite as
meniškai į “Naujienų” Kontesto Dep. Suteikiam 
paaiškinimus asmeniškai arba laiškais.

BLANKA

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP„
1789 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu Įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon
teste laimėjimui dovanų, prašau priimti mane i kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas informacijas Šiuo adresu:

Mano Vardas, Pavarde

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

GatvC

Miestas Valstija

Telefonas
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Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

KAS GI PATENKINTAS?

Lietuvos ūkininkų partijos laikraštis, 
Balsas”, rašo:

“Š. m. gruodžio mėn. 18 d. visoje Lietuvoje ėjo 
rinkimai į Žem. Ūkio Tarybas. Del nebuvimo susi
rinkimų, agitacijos, mitingų laisvės ir. pasitaikiusių 
šalčių, balsuotojų nuošimtis buvo labai mažas. Ki
tuose valsčiuose balsavo vos 10 nuošimtis visų tu
rinčių teisę balsuoti žmonių. Taip pav. Biržų vals
čiuje iš 2,200 ūkininkų gruodžio 18 d. balsavo vos 
136.”

Vienas kvašistų organas pra- 
dėjo, o kitas pabaigė — pasa- 

*t ką apie tariamą “Naujienų” 
^8 50 ne8^a^ym^ principų krimlna- 

1.75 liU prasikaltėlių baudime. Gir- 
di, “Naujienos” peikė Nevv Yor- 

* 0 ko valstijos teismą už Snyre- 
rienės pasmerkimą mirčiai; 

S8.00 bet jos išreiškė nepasitenkini- 
2*50 mą, kad Lietuvos teismas Ro

maną nubaudęs permažai, duo
damas jam tik kelių metų ka- 

! įėjimo bausmę.
Musų kvašistinių laikraščių 

redaktoriai, matyt, rašo sap
nuodami.

“Naujienos” juk, nesakė, kad 
“Ūkininko Romanas turėjęs būt nubaus

tas mirtimi; todėl jokio prieš
taravimo “N.” pareiškimuose 
apie Snyderienčs bylą Romano 
bylą nėra. Pasakysime dar ve 
ką: jeigu Lietuvos teismas bu
tų pasmerkęs Romaną mirčiai, 
tai mes butume tą nuosprendį 
taip pat peikę, kaip ir Snyde- 
rienės rtugalabinimą.

sudskis fašistas, ir Smeto
na fašistas, tai kur gali būt 
pamatas jų varžytinėms ir 
intrigoms?..”
Kapsukas su Angariečiu, ku

rie parašė tą žioplą šmeižtpa- 
laikį prieš Lietuvos socialde
mokratus, dėlto taip kvailai jį 
sukomponavo, kad jie norėjo 
apgauti tuos, kurie jį skaitys.

Tik mažas vaikas gali dar 
šiandie tikėti, kad vadinamiems 
Lietuvos komunistams tikrai 
rupi kova su Smetonos fašiz
mu. Kiek kartų buvo Lietu
voje kas nors mėginęs nuver
sti smetoninę diktatūrą, tiek 
kartų Maskva ir jos agentai 
purvais apdrapstė diktatūros 
priešus. .Jie plūdo liaudinin
ką Pajaujį, jie visaip konevei
kė Tauragės sukilėlius ir da
bar be paliovos dergia politi
nius Lietuvos tremtinius.

Maskva ir visi jos penimieji 
Kapsukai tikrumoje nori pa
remti Smetonos valdžią. Bet 
jie stengiasi tai daryti taip, 
kad publika to nesuprastų. Iš 
to ir kyla tie žiopli prieštara
vimai, kuriuos pažymėjo “Ke
leivis”.

kokiose sąlygose mes gyvenam 
ir dirbam. Ir vis tik judam, 
krutam ir ūpo nenustojam.

KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor, Ind
SLA. 343 kuopos metinis susi

rinkimas.

TIESA SKAUDUS DAIKTAS.
Žemės Ūkio Tarybas sugalvojo tautininkų valdžia, 

norėdama sudaryti Lietuvoje tokį organą, per kurį ji 
galėtų vartoti savo politikos tikslams ūkininkus. Bet 
kas pasirodė ?

Pasirodė, kad ir valdžia nesugebėjo net pačių ūki
ninkų suinteresuoti savo sumanymu. Aišku, kad ūki- 
ninkai nesitiki iš jos nieko gero; kitaip kaip gi jie butų polemišką “straipsnį”, 
nepasinaudoję tokia proga išrinkti savo atstovus į jstai-l 
gas, kuriose bus svarstoma ūkininkų reikalai? — —, ------ - —i------

Tik, kaip toje rusiškoje gir-
Kai Smetona važinėjo po Lietuvos miestelius ir baž- tuoklių dainuškoje kad po kiek- 

nytkiemius, rėždamas karštas prakalbas apie savo dide- vieno posmo atsikartoja 
lę meilę ūkininkams, tai valdžios spauda triubijo, kad piev”: 
sodžius esąs be galo patenkintas “naująja era” ir “tau
tiška vyriausybe”. Bet iš aukščiau paminėtųjų rinkimų 
matyt, kad tai buvo tuščias burbulas.

Tai kas gi dabartiniais Lietuvos valdovais yra pa-: 
tenkintas?

“Laisvės” Vabalas-Pruseika- 
Dėdelė surinko į daiktą visas 
pliovones, kokių tik jisai iŠmo- 

! ko, bedraugaudamas per pas
kutinius dešimtį metų įvairio
se valkatų lindynėse su rusų 
“bolševikais”, ir iš to padarė

Ką jisai “kritikuoja”, ko ji
sai nori, sunku ir suprasti, 

s rusiškoje gir-

t “pri-
Ech vy, saški, kanaš-

— taip jo “straips- 
kiekvienas sakinys bai-

Dažnai jo są-

PEREITŲJŲ METŲ BALANSAS

ki moji!” 
nyje 
ginsi plūdimais.

' kiniai plūdimais ir prasideda.
Aišku, kad iš žmogaus, taip 

sakant, “siela veržiasi”. Kad 
ji buvo pritvinkusi leninistiš- 
ku ir kitokiu “duku”, tai jau 
senai žinoma. Bet kas ją da
bar “suskrečino”, kad iš jos 
staigu išsiliejo visa jos “kve
pianti” įtalpa? Išrodo, kad

Visi žino, kad Europos darbininkų judėjime dar la- *ai KuPreišio ir Jdtu buvusių
. .. . . ii i v • • • • komunistų prakalbos ir raši-biaus, negu Amerikos,nuolatos atkakliai grumiasi sočia- niai apie «sovietų rojir< Nes 

listinė srovė su komunistine. Kuri ima viršų? Be abe-.tų savo buvusiųjų vienminčių, 
jones, socialistinė srovė. Įėmusių demaskuoti bolševiz-

Tai ypatingai aiškiai matyt, peržvelgus tik-kų pasi-1 ngti be 1)ikčiausitJ kciksnių. 
baigusių 1927 metų kovos rezultatus. Išimant Rusiją 
ir vieną, kitą fašistų visiškai prispaustą šalį, socialistai 
pernai metais visur ėjo stipryn, o komunistai silpnyn. 
Ir visur socialistų laimėjimai darėsi daugiausia iš komu
nistų nuostolių.

Francijoje komunistai dar tebeturi šiek-tiek sekėjų
beveik tik vienam Paryžiuje ir jo priemiesčiuose. Pra-

Tai gerai. Reiškia, Kuprei- 
šio, Anupro Karaliaus ir kitų 
atsivertimas yra skaudus smū
gis bolševikiškų monelninkų 
bizniui. Juo garsinus tokie 
humbugo ricieriai, kaip Vaba- 
las-Pruseika, rėkia; juo pik
čiaus jie draskosi, — tuo rei
kia daugiaus skelbti darbinin-monės centruose komunizmas yra išnykęs. Vokietijoje kiškai visuomenei to tiesos io. 

komunistų agitacija kiek platesnė, bet ir ji yra įsigyve- dži0( kuris juos varo į pasiu. 
nusi tik atskiruose, toli nuo kits kito išsimėčiusiuose timą.
punktuose. Prieš oficialę komunistų organizaciją te- 
čiaus Vokietijoje smarkiai kovoja visa eilė komunistiškų 
atskalų.

Čechoslovakija yra vienintelė Europos šalis (neskai
tant Rusijos), kur gyvuoja visą kraštą apimąs komunis
tinių organizacijų tinklas. Komunistai tenai gavo progos 
įsigalėti dėlto, kad ilgoką laiką nebuvo vienybės tarpe 
cechų ir vokiečių socialistų. Dabar Čechoslovakijos so- vos komunistų 
cialdemokratai jau yra susivieniję ir komunistų augimui kuri pastaruoju 
dirvos nebepaliko. Be to, tenai reiškiasi gilus skilimas skl°isti musų “tavorščiai” Ame- 
“leninistų” eilėse rezultate tų vidujinių kovų, kurios ei
na Rusijos bolševizme.

Anglijoje kiekvieni rinkimai neša naujus smūgius 
komunistams ir stiprina socialistų įtaką darbininkų ju
dėjime. Norvegijos komunistai (kitąsyk buvę galinga 
jėga!) prakišo paskutiniuose rinkimuose' pusę savo “ar
mijos”.

Jeigu nuo politikos pereisime prie profesinio (uniji
nio) darbininkų judėjimo, tai rasime, kad šitoje srityje 
komunistams klojasi dar prasčiau. Jų “kokietavimas” 
su Anglijos darbininkų unijomis pasibaigė visišku Mask
vos nusivylimu. Apie galą pereitų metų Maskvai atsuko 
nugarą ir Pabaltės valstybių darbininkų sąjungos, ir 
šiandie “raudonasis profinternas*’ yra tik tuščia fikcija 
agitacinėje Rusijos komisarų literatūroje.

Ta komunistų smukimo eiga, žinoma, nesustos ir 
šiais metais. Europos darbininkų judėjimas vis labiaus 
vienysis po socialistine vėliava.

Skaudi operacija, bet reika
linga — jeigu mes norime, kad 
bolševikiškų šarlatanų apmul
kintieji žmonės nusikratytų 
šlamšto.

TEISINGA KRITIKA.

to

“Keleivis” rašo apie Lietu
mi atsišaukimą, 

laiku ėmė

rikoje. Pastebėjęs, kaip šlyk
ščiai tame atsišaukime šmeižia
ma Lietuvos socialdemokratai, 
Bostono laikraštis pastebi, kad 
atsišaukimo autoriai stato sa
ve ant juoko:

“Nes kas gi gali tikėti to
kiai pasakai: Socialdemokra
tai yra fašistai ir nori nu
versti Smetonos valdžią su 
Pilsudskio pagalba. Nuver- 
tę Smetonos valdžią, social
demokratai nori parduoti 
Lietuvą fašistui Pilsudskiui, 

• kad Smetona negulėtų jos 
parduoti.

“Visų pirma, jeigu social
demokratai yra fašistui, tai 
koks jiems išrokavimas ver
sti Smetonos valdžią, kuri 
juk ir yra fašistų valdžia?

“Tolinus, jeigu ir socialde
mokratai yra fašistai, ir Pil-

Laiškas iš Lietuvos
Kaunas, sausio 8, 1928. 

Sveikučiai!
Tamstoms gal bus įdomu ži- 

loti ką dabar veikia paleisto 
įeimo atstovai? Reakcinės dar
bo federacijos šulai prisiplakė 
prie valdžios lovio. Vienas jų 
valstybės kontrolierium, o ki
tas, būtent, garsusis Ambra
zaitis, užsiima miško eksploa
tacija. Laurinaitis mėgina ad
vokatauti. Ūkininkų sąjungos, 
daugumoj ūkininkai ir kuni
gai, grįžo prie savo seno ama
to. Krikščionių demokratų 
vienas lyderių docentas Bistras 
ne savo noru emigravo į užsie
nį; kunigas Krupavičius švais
tosi Kaune ir statosi namus, 
na, ir laikąą puo laiko papoliti
kuoja. Iš viso reikia manyti, 
kad jis nesnaudžia.

Liaudininkai turi daug nuos
tolių. Pora jų nuteisti iki gy
vos galvos. Amerikiečiams ži
nomas Badys ir dar keletas 
Varniuose valgo skarbauną 
duoną. Advokatai, • kaip antai 
Toliušis, Sugintas, Šleževičius 
užsiima praktika. Dailidė, Stri
maitis dirba laikraščiuose, o ki
ti ūkininkauja.

Už vis labiausia nukentėjo 
tai socialdemokratai. Mikulskis 
tragingai sušaudytas. Januškis, 
Markelis ir dar vienas Varniuo
se jau kelintas mėnuo kaip sė
di. Inžinierius St. Kairys, ad
vokatas Purėnienė, daktaras 
Epšteinas užsiima savo prakti
ka. J\.. Bielinis po sunkios Ii- 
Tos taiso savo sveikatą, o visi 
likusieji išsiskirstė po platųjį 
pasaulį—kas į Vokietiją išsi- 
neždino, kas Latviuos rado 
prieglaudą, kas Vilniaus kraš
te priverstas buvo apsigyventi. 
Socialdemokratų partija skau
džiausia yra nukentėjusi, jos 
daugiau kaip, kelios dešimtys 
narių sėdi kalėjime, ar tai nu
teisti visam amžiuj, ar tai lau
kia teismo. Vietomis visos or
ganizacijos išardytos, tik stam- 

.besnių miestų kuopos yra už
silikę.

Buvusieji ministeriai, Požėla
ir Čepinskis, nepaliesti. Požėla
visuomenes gyvenime suvisu
nepasirodo. Čepinskis, nežiū
rint savo žilo plauko, kruta 
kaip galėdamas ir mokėdamas. 
Tai ruošia universitete jauni
mui paskaitas, tai aktingai da
lyvauja įvairiuose suvažiavi
muose, tai rašo mokslo straips
nius spaudoj. Jis yra žinomas 
kaipo vienas rimtesnių univer
siteto profesorių ir turi didelės 
įtakos studentų tarpe; net jo 
priešai dėl jo rimtumo ir moks
lo j j gerbia. Tikrai tai nenu
ilstantis darbininkas.

Bukit sveiki! Mes vis dar 
krutant, lyg ana pelė po šluota. 
Nepamirškit mus! Spėju, kad 
jums sunku net įsivaizduoti,

Susirinkimas susirinkimui 
nėra lygus. Yra susirinkimų, 
kur daugiau, negu pusė laiko 
yra praleidžiama vien tuštiems 
tauzijimams. SLA. 343 kuopoj 
to nėra. Jos susirinkimuose 
yra svarstoma vien tik SLA. 
reikalai.

šis metinis susirin
kimas įvyko sausio 14 d. Visa
da metiniai susirinkimai yra 
svarbesni, negu paprasti mėne
siniai, nes kuopa arba draugija 
tada užsibrėžia visų metų pla
ną. Todėl aš manau, kad ne
bus pro šalį ir šio susirinkimo 
svarbą paminėti.

Pirm. p. V. Grimaila atidarė 
susirinkimą ir pranšė, kad šia
me susirinkime bus daug dar
bo. Sekretorius p. V. Ciparis 
peršaukė 1927 valdybą. Iš vai-į 
dybos nepasirodė maršalka p. 
J. Sidaugas. Jo vieton paskir
tas p. K. Petkus. Protokolas 
perskaitytas ir priimtas. Po to 
buvo peršaukta nauja 1928 m. 
valdyba: pirm. P. S. Rindokas, 
vice- pirm. Pr. Vaitkus, nut. 
rašt. V. čiparis, fin. rast. Jur
gis Maraška, taip pat ir or
ganizatorius, kasierius Pr. Hen? 
dersonas, kasos globėjai: Ant. 
Pukiuskas, Ant. Samoška. dr. 
kvotėjas Dr. F. P. Cox. Mat, 
pas mus nėra lietuvio gydyto
jo, tai mes esam priversti 
kreiptis pas svetimtautį. Kaip 
matyti, valdyba susideda iš la
bai darbščių narių, o ypač or
ganizatoriaus.

Užėmus naujai valdybai vie
tas, pradėta svarstyti kuopos 
reikalai. Viskas eina gana 
greitai ir ramiai, šis susirinki
mas, tai bene bus istorinis dėl 
Ind. Harboro, nes šiame susi
rinkime prisirašė prie kuopos 
10 jaunuolių. Juk to dar Nie
kad nebuvo. O jei per metus 
kožname susirinkime po dešim-

J. V. BARKAUSKAS 
FOTOGRAFAS

Pasekmingai 
djtffĮįį tra ūki a m e

grupes ir pa- 
t vienius. Rei-

/ kalui esant ei-
/ \ A I nam * namus.
/V vJA Musų kainos

* A YA\ priein a m o s.
•< Darbo g e r U‘ 

mas užtikrin
tas — kviečiame atsilankyt.

4092 Archer Avė. Tel. Laf. 0265

Ar Jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite

RuffleS
Ar Jums Galvos Odą Niežti? 

Naudokite 

fisrffTėa 
Ar Jųsų Plaukai Slenka? 

Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite

RuffJes
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais , 
Naudokite

Rufffes

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savsę skaus* 

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
netas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštų 55c. ar dvi už $1.5G.

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

M 
*

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
♦♦*<♦♦

tj prisirašytų, tai musų kuopoj’darbų visai nejaučiam, 
metų gale butų virš šimto j; u- 
nuolių. Dabar prie kuopos pri
klauso 11 jaunuolių. Be to, dar 
šiame susirinkime tėvai paža
dėjo prirašyti savo vaikelius 
sekamame susirinkime. Kaip 
matome, ir sekamame susirin
kimą bus ir dešimt.

Prie to dar buvo nutarta su
rengti naujanybę tarpe Ind. 
harboriečių, būtent “Bunco 
Party”. Kas norit žinoti, ka-; 
da bus ta party, klauskit pas 
SLA. 343 narius ir nusipirkitl 
tikietą,—paskui gal negausite? 
Kaip girdėti, tai bus labai pa
vyzdinga party, nes bus pirmą' 
kartą.—SLA. 343 kp. narys.

—Senas Skaitytojas.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

I ei. Boulevard 0214
Plumbing, Healing

Kaipo lietuvis, lietuviams viradoi 
patarnauju ktiogenausud 
M. YUšKA & €O.

Divernon, III.
Čia lietuvių nedaug tegyve- 

na. Darbų irgi kitokių nėra,' \ 
kaip anglių kasyklose, bet ir.? 
tos jau beveik penki metai kaip <i 
stovi uždarytos. į

Vietos anglų laikraščiai tvir- ? 
tina, kad darbai pradėsią eiti į 
netik Divernon, bet ir visose' ž 
kasyklose. Tečiau kol kas mes, 
darbininkai, tų gerų laikų ir

Nuo Prasto Apetito ir 
Pražudyma Jėgų

Daug įmonių yra tdlpnų, nervuotų, nera
mių, ailpnų ir sergančių ii prieiaątiea turė
jimo prasto kraujo, uu|ruaių virškinamų or
ganų, kurie vėlai grjfcta namo, praiudo savo 
stiprumą. Tukstanė’ai. kurie randasi tame 
stovyje, suranda dideli Ilsinę ir protinę pa
geltą vartodami Nuga-Tone, Ui puikiausios 
sveikatos, stiprumo ir energijos budavojan- 
čios gyduolės.

Nuga-Tonc yra rekomenduojamos dėl su
stiprinimo prasto apetito, nerv'ikumo, gasų, 
nki vio ir žarnų trubelių .užkietėjimo, galvos 
b k sudėjimo, svaigulio, koktumo, tulžies ligų, 
pūslės ligų, nualpusių ir prastai besijau
čiančių iŠ ryto abelno kūno nusilpnėjimo, 
praradimo svarumo, nemalonaus burnoje 
kvapo, apsivėlusio liežuvio, neveikiančių vi
durių 4r abelno nuai.pnėjimo. Nuga-Tone yra 
garantuojama, kad jums pagelbės. Bandykit 
jas per 20 dienų, jei nebūsit užganėdinti pa
sekmėmis, grąžinkit likusius ten kur pirkote, 
gausit savo pinigus atgal. Nus pirkit buteli 
šiandien bile kokioje vaistinėje, tik žiūrėkit 
kad gautumėt Nuga-Tone. Imitacijos yra nie
kam vertos.

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą

Šeši mėnesiai dėl 
iimokėjimo. Ne- 
reik nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėti:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20j>er 6 mėn.

Dr. C. W. De Koque
DENTISTAS

4712 8d. Ashland Avė.
. Kalbu lietuviškai
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Phone- Boulevard 7589

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje 
Muno ilgų m e- 
tll |>;it ) llll.r 
11- lui'il.ii 0$ .

ekiiD.t . n;m

jų išrad i m ųK& 
paveik s 1 ~
traukime 
krina jums ge 
rą darbą.
Be extra p r i- W 
mokėjimo va- x 
žiuoju nufoto-

ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

grafuoti namus, pagrabus, poki 
liūs

5s

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Cbirago, BĮ.

Tel. Boulevard 3669

Skaitykit
Ir patarkit

Savo
Draugams
Skaityti
GYVENIMĄ

Prenumerata metanu
Pusei metų
Kopija

NAUJAUSIAS RADIO
Gali būti jūsų, jei veik 

' šit tuojau

ModclE 
Radio Speak«r

Atwmer. Kent
I •

Modelis 37, 6 tūbų, 
Vienas Dial A. C. 
Radio padarytas, 
satin užbaigimo ka
binete. Mažas, eko- 
nominilkas. $53.

Kiti Atwater 
Kent Radio 
Modeliai taip 
pigiai kaip

$49
I

Lengvais 
išmokė
jimais

Groja prijungus prie 
elektros šiesos!

jus žinote, kaip laikrodis subu- 
budavotas? Tas pats principas 

prie radio, padarė Etwater Kent 
stipriu priimtuvu mažoje vietoje. 
Jus turit pamatyti tą setą.. Jis turi 
viską, ką geras radio turi turėti, 
gražų toną, jčgų. Bet jis yra ma
žesnis ir pigesnis negu sehi su ba
terijomis setai! Mes didžiuojamės 
pardavinėdami. Jus didžiuositės nu
sipirkęs.

JOS. F. BUDRIKM
f

Didžiausia Radio Krautuvė Chicagoje
3417-21 So. Halsted St.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Lietuvių bylos
teismuose!

West Pullman
Bandė sutverti naują “Kliubą”. 
Keistas vietinio kunigo pasi

elgimas
Jau nuo senai vietiniai pilie

čiai pageidavo turėti surištas 
politiškas spėkas ir jas pavarto
ti atėjus rinkimų dienai, idant 
išmušus iš vietų neteisingus ir 
nepageidaujamus žmonių tar
nus, o jų vieton pastačius gar
bės vertus piliečius, kurie neštų 
balsuotojams juo daugiau nau
dos.

Niekuomet seniau tas suma
nymas nebuvo taip garsiai aiš
kinamas ir neturėjo tiek daug 
rėmėjų, kaip dabar.

Pasigirdo keletas pakrikusių 
balsų, reikalaujančių įsteigti 
tam tikslui kliubą, ir keletas 
darbštesnių jų vyrukų šoko dar
ban ir surinko keletą desėtkų 
parašų norinčių jų prisidėti prie 
šito taip svarbaus sumanymo. 
Be šitų .pastangų dar buvo iš
dalinti ir išlipinti plakatai, 
šaukiantys piliečius į susirinki- Į 
mą, kuris turėjo įvykti ir su
tvarkyti galutinai visus suma
nyto kliubo reikalus.

Buvo paimta parapijos sve
tainė ir pats kun. J. Statkus tam 
reikalui prijautė. Bet kaip susi
rinkusieji prie svetainės durų 
nustebo pamatę, kad kunigas 
svetainę išrandavojęs net kita
taučiams (armėnams), tai ga
lima dabar iš jų pačių susiži
noti.

Tokiu budu, rengėjai turėjo 
daug medžiagines ir moralio 
nuostolio dėl klebono tokio kei
sto pasielgimo, nors, iš dalies, 
parapijonai patys tą kliubą or
ganizavo. —K. S.

Bridgeportas
šv. Jurgio parapijos komite

tams tikra bėda. Mat, pralo
tas išdavė jiems serijas par
davinėti licitacijai seno rakan
dų seto, kuris pralotu i nebetin
kąs.

Parapijonai tų serijų nenori 
pirkti, kadangi, sako, jiems ne
reikia senų grozdų. Esą, jei 
kunigui jie negeri, tegul ati
duoda reksų rinkėjui. Bet 
kunigui Krušai nepasiteisinsi, 
kad parapijonai serijų imti ne
nori. Jis pasakys, jog reikia 
siūlyti, ir gana.

Tat tikras galvosūkis. Ne
parduos! serijų, gali kilti pa
vojus ar beliksi ateinančiais 
metais komitete. Tai gali pa- 
si^iikyti. Thgu parapijonai 
ir perstatytų j komitetą, bet 
kunigas Krušas gali perstaty
mo nenugirsti, jis gali nenugir
sti perstatomo komitetai) as
mens pavardės.

Abelnai imant, su kun. Kru
šų ne juokai. Netik komite- 
tan gali nepatekti, bet ir bal
so svarstyme gali negauti ir 
liuterono vardą susilaukti.

Tai matote, kad tikra bėda 
tiems parapijonams, kurie įei
na komitetam Kolektuodamas 
arba pinigus skaitydamas bi
jok ir nosinės iš kišeniaus iš
siimti, o dėdamas atgal vėl bi
jok, kad nepriliptų pinigų prie 
nosinės.

Parapijonai ne taip senai iš
girdo, sakoma, iš pačių komite
tų vieną įvykį ir ateinančiame 
susirinkime rengiasi iškelti tą 
klausimą aikštėn, visus komite
to narius pašalinti, o jų vieton 
išrinkti naujus.

Kaip girdėti, dabar kleboni
ja labai gražiai išrodanti. Vi
si nauji rakandai, o p-lė Pau
lina viską labai tvarkiai susta
tė. Argi ne gerai? —Jurgis.

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Anthony 'Cucas prieš Andr. 
\V. Landstrom, Anton ir Ma
ry Ezerski ir kitus, bylos No. 
4696r8, Superior Ct., uždaryti 
trust deėd’ų sumoj $2,431.

Janette Kilinski prieš Roman

Kilinski, bylos No. B. 156885, perior Ct., divorsas. 
Circuit Ct., divorsas.

M. Buitis prieš Ed\vard Bu- 
rris, bylos No. B. 156904, di
vorsas.

Paul Urban prieš Frances 
Urban, bylos No. 469735, Su
perior Ct., divorsas.

John Rupeiko prieš Helene
Rupeiko, bylos No. 496Ž74, Su-

Victoria Ambrozaitis prieš 
Victor Ambrozaitis, bylos No. 
469884, Superior Ct., divorsas.

Rose Misewicz prieš Frank 
Misevvicz, bylos No. 469886, Su- 
perior Crt., divorsas.

Katrina Nardalankas prieš F. 
Nardalankas, bylos No. 469896, 
divorsas.

' Stanley Pocius prieš Blue 
Star Auto Stores. Darbinin
kams atlyginti byla. Bylos No. 
B. 157030, Circuit Ct.
\ Universal State Bank priei 
Peter Yuknes, Adam Bemadi- 
sus ir John Paulauskas, bylos 
No. B. 157074, Circuit Ct., dėl 
notos $664.55.

Charles J. Majauskas prieš

Gabriel ir Aunu Benosius, by
los No. B. 157101, Circuit Crt., 
dėl notos fO25.

Marcella Kiselius prieš Ro- 
maldą Kiselius, bylos No. B. 
157154, Circuit Ct., divorsas.

Anton Butcbas prieš Felix ir 
Matilda Ardzyanskas, bylos
No. B. 157158, Circuit Ct., dėl 
nulos $2,800.

Anton Tuma prieš Harriet 
Tuma, bylos No. B. 157197, 
Circuit Crt., divorsas.

Man* Costello ir kiti prieš 
Peter ir Martha Kowalauskis ir 
Joeeph Yurgaitis ir kitus, bylos 
No. B. 157227, Circuit Ct., už
daryti trust deedą sumoje $3,- 
000.

PASTEBĖTINI 
DETALIAI 

NAUJU 
MODELIU

Radiatorius yra aukštes
nis ir siauresnis ir mo
derniškas efektas priduo
damas su vertical radia- 
tor shutters.

Platus ir stori fenderiai.

Naujo typo Colonial ap
švietimui liampos ir sad- 
dle liampos.

Instrumentams lentos yra 
užbaigtos ir nupališiuo- 
tos ebony. čia yra sudėti 
ammeter, aliejaus ir ga- 
solino gauges, speedome- 
ter ir motometer, visi yfa 
apšviesti.

Elektrinis užraktas ap
saugojimui nuo vagių.

Naujo typo valdymo ra
tas padarytas iš juodos 
kietos gumos su plieno 
core, tokio typo kur yra 
vartojama brangių karų. 
Prie jo yra šviesa, throt- 
tle ir balso kontrolius.

Naujas apmušimas yra 
puikios rųšies, velour į 
Essex ir mohair į Hud- 
son, puikiai išrodo ir mi
nkštas. Sėdynės yra pla
tesnės, aukštesniais užpa
kaliais dėl patogumo.

Nauja stearing gear yra 
kaip dantis disc typo, ir 
lengvai dasiekiama su 
ranka dėl greito kontro
liavimo—tokio typo, ku
ris randasi 
se karuose.

brangesniuo-

Standard mo- 
platesnes dėl

Durys yra 
delio, yra 
lengvesnio įėjimo ir išėji
mo, padarytos iš trijų da
lių stamped plieno, ir jos 
užsidaro labai tykiai. 
Tarpduriai yra su wea- 
therstripped.
Naujo Hudsono ir Essex 
4 ratų brekiai yra.Ben- 
dix typo, vartojami tik 
puikiausių ir brangių ka
rų. Jie yra “self energiz- 
ing” ir pilnai apsaugoti 
nuo purvų ir vandens?

Vidus karo yra ilgesnis 
ir platesnis, yra vietos da 
vienam atsisėsti ir užtek
tinai vietos galvai.

Tajerų palaikytojai yra 
pridedami, gerai pritai
komas ekstra tajeras, su 
skrynute arba be skrynu
tės.

Tokie dadėčkai kaip lan
go nuvalytojas, tamses
nė šviesa, užpakalinė 
šviesa, ir t.t. suprantama, 
yra Standard dadėčkai.

Pirkėjai gali 
karus iš savo 
bai mažai mokant už nuo
šimčius, dastatymų ir ap
draudę.

mokėti už 
įplaukų, la-

.+1

Didžiausis surinkimas puikiausių karų, kokius automobilių in
dustrija yra kada nors parodžiusi Chicagos Parodoj, naujas 
Hudson ir Essex Super-Six, stovi kur tai priešakyje kitų ir už
sitarnauja žingeidumą ir atydos. /
Ir vėl mes girdžiame: “Tai Hudson-Essex paroda.” Ir vėl dide
lis susigrūdimas apie Hudson-Essex būdą. Da sykį, kuomet 
industrija padarė tokią didelę pažangą, sukelia didelį žingei
dumą vertelgų savo išžiūra, veikimu ir vertingumu.
Jei jus tikrai žinotumėt jo atsižymėjimą, kuris buvo žymiausis 
Chicagos Parodoj, jus pasektumėt tas minias žmonių.

I

Kaip Super-Six yra pasiekę ir vadovauja mechaniškomis gali
mybėmis, taip ir šiuose naujuose modeliuose jie atsiekė ir va
dovauja gražumu ir puikia išvaizda. Jie atspindi rytojaus rei
kalavimus.

HUDSON MOTOR CO. OF ILLINOIS
ATDARA 

VAKARAIS

2220 South Michigan Avė.

VERTELGOS

NORTH 
BUCKINGHA^I MOTORS, INC. 

3948 N. Robey St. 
Buckingham 2310 

, Evanbton Braiuh, 
1820 Ridge Avė.

.North Side Branch
KEYSTONE MOTOR SALES 

CORP.
NORTH VVESTERN HUDSON 

SALES 
6715 Olmsted Avė.

Edison Park, III. Newcastle3150 
PLAMONDON MOTOR CO.

824 Divorsay Parkway 
Welliligton 6300

SCHELLENBERGER MOTOR 
CO..

4101 Milwaukee Avė.
Palisade 1800

WEST
CRANDALL MOTOR CAR CO.

HUDSON MOTOR CO.
OF ILLINOIS

Logan Sųuare Branch
2647 Milwaukee Avė.

Spauuding 3100 t 
HUDSON MOTOR CO.

OF ILLINOIS
Parkway Branch

3308 W. North Avė. Albany 4010 
HUDSON MOTOR CO.

IR

Phone Calumet 6900

SKYRIAI

OF ILLINOIS 
West Side Branch 

3910 Ogden Avė. Lawndale 0911 
PLUMMER MOTOR SALES 

Mayvvood, UI. Maywood 360
SOUTH 

AJAK AUTO CO. 
7800 Stoney Island Avė. 

Saginuvv 1400 
BURKE MOTOR SALES 

3512 Archer Avė. Laftyette 5930 
’ CĄLUMET MOTOR CO.

10940 S. Miehigan Avė.
Pullman 7300 

HEBERT MOTOR SALES 
7420 Cottugc Grovc Vincennes 6715

ATDARA 
VAKARAIS

HEYNE MOTORS SALES' 
5104 S. Ashland Avė. Prospect 7916 

HUDSON MOTOR CO. \ 
OF ILLINOIS

Wentworth Avenuc Branch 
7141 Wentworth Av. Triangle 5909 

INLAND AUTO SALES 
8948 Commercikl Avė. Saginav 1634

MIDVVAY CORPORATION 
6044 Cottage Grovc Avė. 

Fairt*ax 4810
S. & K. MOTOR SALES 

8031 8. Jlalsted St. Vincennes 6800 
STRATFORD MOTOR SALES 

708 W. 63rd St. Wentworth 1945
E. L. SHAVER CO. 

llainmond, Ind. Haininond 84



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, sausio 28, 1928

(arba sekretoriui Edvardui Ka
reivai), 2221 West 22nd St., 
Chicago, III.

J. Grigaitis, Centro koresp.

Rasta

Realestatininkų 
bankietas

PRANEŠIMAI
Mildos Teatro Bendrovės metinis 

susirinkimas atsibus Sekmadienyje, 
Sausio-Januarv 29-tą, 1928, Mildos 
name, 3-čios lubos, 1 vai. po pietų. 
Pribukite laiku ir atsineškite stock 
certifikatą, bus mokamas 3-Čias 
videndas.

.L P. 
840

Lietuves AkušeresLietuvių Piliečių Brolybes Kliubo
Amerikoj metinis susirinkimas jvyks
sausio 29 d., Mildos svetainėj, 1 vai. ’ZiiVniiaksia D N
po pietų. Bukite laiku visi ir nau- i 1’1* S. iv. ZjllKclUbKd.S 17.lv< 
jų narių atsiveskite ir malonėkite už- j 
vilktas duokles apsimokėti.

— A. Zalogenas, sekr.

Lietuviai Daktarai ĮĮvairųs Gydytojai

di-

Registruota Akušcrkn ir
Naprapatė

3249 S. Morgan St.
Patarimas dykai

Ewald, SekrL, 
W. 33rd Street.

į 27-tą sau- 
rado alėjoje 

numestą mo- 
(paketbuką).

Naktį iš 26-tos 
šio p. F. Dikšis 
prie savo garažo 
terišką šernolę 
Šcrnolėje buvo kai kurios rei
kalingos popieros ir tikėtai. 
Matyti, ypata, kuriai šernolė 
priklauso, buvo apiplėšta, nes 
pinigai išimti. Nukentėjusi 
ypata tegul atsišaukia pas p. 
F. Dikšį, į bučernę, adresu 939 
\Vest 33rd Street.

Ruošia Lietuvių Realestatinin
kų Taryba

šis bankietas bus duotas pen
ktadienio vakare, vasario 3-čią, 
Cooper Carlton viešbutyje, 
įlydė Park bulvaras ir 53-čia 
gatvė. Svečiai meldžiami susi
rinkti <8 vai. vakare. Likusieji 
nuo Uankieto pinigai eis dėdei 
šernui ir daktarui Basanavičiui 
pastatyti paminklus. —X.

Bridgeport šv. Mateušo Apašt. 
Draugystės metinis susirinkimas j- 
vyks pirmadienį, Sausio 30 d., 1928 
m., 7:30 v. vak., Lietuvių Audito
rijos salėj, A133 So. Halsted St.

Visi nariai pribukit laiku, todėl, 
kad yra daug svarbių dalykų dėl 
tarimo. A. Bugailiškis, rašt.

LMS A. 2 KPM. MITINGAS
Liet. Moksl. Susiv. Am. 2 kuopa 

laikys savo mitingo sekmadienį sau
sio 29 2 vai. po pietų, M. šileikio 
bute 8567 Cottage Grove Avė. Visi 
nariai bukite. — Sekretorius.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Politiškų kliubu 
Centro susirinkimas

Sikstus vyrai
de-Pirm savaitės laiko buvo 

dalyvumą ėmė

Paskaita. — Sausio 29 d. nuo tO- 
12 ryte, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted st., p. J. Hertmanavičia 
duos paskaitų temoje: “Demokrati
jos Evoliucija’’. Paskaita svarbi ir 
įdomi, todėl kviečiame visus atsi
lankyti. —A. L. T. Sandaros 4-to 
apskričio komitetas.

Naują Tyrą Tikybą 
pažįsi nusipirkęs už $1 224 
pusi, knygą “VISUOMY 
BĘ”. Gaunama “Naujienų 
se”, 1739 S. Halsted St.

Lietuvių politinių kliubų cen
tro nepaprastas susirinkimas 
įvyko 23 dieną sausio, M. Mel- 
dažio svetainėje. Susirinkimą 
atidarė adv. J. Kučinskas 8:30 
v. v. Jis paaiškino, kad susi
rinkimas tapo sušauktas, idant 
tinkamai prisirengus ateinan
tiems rinkimams, kad liet., kaip 
organizuoti politikai gyvento
jai, galėtų pastatyti nors vieną 
kandidatą kokiai nors aukštes
nei vietai. Pirmininkui paaiš
kinus, iš delegatų taiųn) duota 
įnešimas pastatyti lietuvio kan
didatūrą municipalio teisėjo 
vietai. Įnešimas buvo vienu 
balsu paremtas. Atidaryta no
minacijos. Nominuotas tapo 
vienu balsu, kaip tinkamiausias 
kandidatas, adv. Jonas Kučins
kas, politinių klubų centro pir
mininkas.

Nominacijas atlikus, tapo iš
rinkta komisija rūpintis tuo 
reikalu, susipažinti su aukštes
niais politikieriais ir išsiderėti 
tam tikrų sąlygų ateinan
tiems rinkimams.

šitie delegatų tapimai yra 
vieni svarbesnių tarimų, kokie 
tik buvo padaryti Chicagos po
litinio gyvenimo klausimais pa
staraisiais laikais, 
taipgi neapsiriko
adv. Kučinską kaipo kadidatą 
ateinantiems rinkimams i mu- 
nicipalius teisėjus.

J. Kučinskas nuo senu laiku 
darbuojasi politikoje ir gal ge
riausia yra žinomas aukštes- 
niųjų politikierių tarpe kaip 
žmogus senai užsitarnavęs tei
sėjo vietos. Kad Kučinskas 
taps išrinktas, delegatai neabe
joja, ir kai taps išrinktas, tai 
gal bus pirmutinis lietuvis tei
sėjas Jungtinėse Valstijose. 
Reikia tik energingai pasidar
buoti ir, be abejonės, mes gau
sime lietuvišką teisėją.

Lietuviški politiniai kliubai 
kiekvienoje kolionijoje turėtų 
dėtis prie politinių kliubų cent
ro. Kiekvienam tų kliubų ne
sunku įstoti, o 
le kuriam jų, 
daug gero sau 
tuviams.

Jeigu randasi
politinių kliubų Chicagoje arba 
jos apielinkėse, kurie dar ne
priklauso centrui, jie turėtų 
kuogreičiau prie centro prisi
dėti, išrinkti tuojaus delegatus 
ir pranešti apie tai centro val
dybai, o delegatai bus pakvies
ti į centro susirinkimą laiškais. 
Rinkti galima trys delegatai iš 
kiekvieno kliubo. Delegatų ad
resus galima siųsti centro pir
mininkui, adv. J. Kučinskui

komunistas — 
“Vilnies” sekė

batai, kuriuose 
tūlas Orakulas

Šidiškis yra 
ištikimas, aklas
jas. Orakulas yra A. L. I). L. 
1). narys. O ši penkių raidžių 
organizacija yra kaip ir kokia 
komunistų pastumdėlė. Jei 
kur komunistai bijo parodyti 
savo veidą, tai pasirodo, prisi
dengę A. L. D. L. D. skraiste.

Taigi debatus, kaip matote,' 
rengė komunistai. Debatuoto- 
jų galvose, švelniai pasakius, 
musmirės auga. Suprantama, 
kad ir jų debatai turėjo būti 
panašus i debatus žmonių, ap
sivalgiusių musmirių.

Bet štai “Vilnis”, sausio 21 
dienos laidoje, perstato tuos 
debatus taip, jog išrodo, kad 
juos butų “Naujienų” reporte
riai garsinę ir kuone rengę.

Keporteris išsyk pamislijo, 
kad ir “Vilnies” štabas mus
mirių apsi valgė.

Pagalvojęs jis tečiaus su
prato, kur šuniukas pakastas. 
Matote, sakoma yra, kad bran-i 
giausias pasaulyje dalykas tai

O kadangi ji yra taip 
tai aišku, 

norėti, kad

•užgirdanti

priklausant bi- 
galima gauti 

ir kitiems lie-

tokių lietuvių

Vaisija Lietuvių Agentūros ir Pa
skolų Korporacijos metinis šėrinįn- 
kų susirinkimas įvyks Lietuvių Au
ditorium, 3133 S. Halsted St., ne
dalioj, sausio 29 , 1928, 9 vai. ryto.

J. B. Borden, sekr.

Joniškiečių Labdąr. ir Kultūros 
Kliubo susirinkimas atsibus sausio 
29 d., 2 vai. po pietų, J. Ežcrskio 
svet., 1600 So. Paulina st. Draugai 
ir draugės tamstų atsilankymas yra 
būtinai reikalingas.

K. Kipšą?, nut. rašt.

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
J NAUJIENŲ SPULKĄ 
20 serija prasideda nuo 

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

Atdara dienomis ir vaka 
rais. »

1739 S. Halsted St, Chicago.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai prakt i k a- 
vusi Pensy I v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reikH 
tuose moterims 
ir inergi n o m s, 
kreipkitės, o r« 
aite pagelbą 
Valandos nuo s 
ryto iki 2 v po 
įlietų, nuo 6 ik’

Koncertą ir Bafių rengia Lietuvių 
Kriaučių lokalus subatoj, sausio 28 
d., Amalgameitų Unijos svetainėj, 
1564 “N. Robey St., kampas Milwau- 
kee. Pradžia 6:80. * Įžanga visai 
maža. širdingai kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti. — Komitetas.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia 

--------------:------- j----------------------

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

Tel. henwo*»d 5107
v « I h n d o n

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

d pa r t šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nūn 6 iki 9 "alandai vakar*• -

teisybė.
brangi, tai aišku, jog negali
ma ir norėti, kad “Vilnis” ją 
teiktų savo skaitytojams. Me
lai, šmeižtai, kelionės yra pi
gesni, negu teisybė, tat “Vil
nis” ir vaišina savo sekėjus 
jais. Reporteris.

IZIDORIUS DANAUSKAS’ 1 I
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 25 dieną, 8:30 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 46 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Šiaulių apskričio, Pakapės pa
rapijos, Pagervenes viensėdžio. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Petronėlę po tėvais Cir- 
vinskaitę, sūnų Titus, brolį Ka
zimierą, Lietuvoj 2 broliu ir 5 
seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3610 Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
sausio 30 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas Į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Iz. Danausko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Simus ir Gimines.
Laidotuvės patarnauja gra- 

borius S. P. Mažeika. Tel. 
Yards 1138.

PADĖKAVONĖ
A. A. Antanas Trumpauskas, 

kuris mirė sausio 22 dieną, 
1928 m. ir palaidotas tano sau
sio 25 dieną, o dabar ilsis Šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalini mą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jame musų dvasiškam tėvui, 
kun. Urbai, kurs atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą: 
dėkavojame graboriui Radžiui 
kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į amžinastj, o mums 
palengvino perkęsti nubudimą 
ir rūpesčius, dėkavojame se- 
serei, pusserčms, pusbroliams 
ir visiems giminėms už jų 
skaitlingą dalyvavimą laidotu
vėse ir už suteiktus vainikus 
ir pagalios dėkavojame vi
siems dalyvavusiems žmonėms; 
o tau musų mylymas vyras ir 
tėvas sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Moterie, ir Dukterys.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Rep'iblic IHIX.‘<

Or. V. B. Milaszewic7

VirSui Unfversal
State Bank

Moterys ir mergi
no? kreipkitės su 
oikalals nuo 12 iki

< vakaro. Kitu lai
tu pagal sutarti.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

natljoi vietoj
DR. VATTUSH, O. D.

Dcntistas 
2559 West 63rd Street 

Cor Borkvvell St 
Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 

CHICAGO. ILL

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray laboratorija 
7054 S. Westem Avė.

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS 

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniška? ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
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. Boij.evurd 648>«

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

.dapta' ligas vyrų ir moterų 
žaizdas ligas r’oet«i

OR. J. W.8EAU0ETIE
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1 sbo So \shlund \< 
v » l m n <1. -

.Mu<> t ki I 3(1 n nuo I <ki 10 
N'-dčlioj <>u( n 3(. .Ve, i 30 v i»<- u

' HLEFONAS CANAL 04B4

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS >r CHiRl'RGAS 

1724 S. Lomei* 8tr«***» 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. i—4 pu piet. ir i- j vai «aKai« 

Telefonas Canal 1912 
Naktimi? Tel Eairfav 635J*

telephone Yard? 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 Telephone PIhzh 3200

Advokatai

£ 1
■

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS

Siųskit Naujiena* 
letuvon — tai bus

brangi dovana

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Pristatome į Visas Miesto Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

Vainikai
3316 S. Halsted St Chicago

DIDELĖ VAKARIENĖ IR BALIUS
BENGIA

Lietuvių Tautiška Parapija
3501 South Union Avenue

Nedėlioj, Sausio-Jan. 29 d., 1928 m.
Pradžia 5 vai. po pietų

Skani vakarienė ir gėrimai. Kalbės Dr. Davidonis ir kiti. Linksmi 
šokiai prie geros muzikos.

KOMITETAS.

Didelis Maskaradų Balius
Rengia Draug. Atgimties Liet. Tautos Moterų ir Vyrų 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS PARAP. SVET.

Subatoj, Vasario-Feb. 11, 1928
3501 So. Union Avė.

grupėms pinigais, o pavieniams kitos įvarios dova- 
progą. Atsilankykit seni ir jauni praleisti linksmai 

Pradžia 7 vai. vak.

Bus duodamos dovanos 
nos. Tad nepraleiskit šitą 
laiką prie geros muzikos.

KOMITETAS.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 

’ su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 

į j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
! iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro, III

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

JOSEPH J. GRISU 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Rcpuhlic 9723

James M. Burke
Bes. Tel. Stewart 1713 
GEORGE M. CBANE 

Bes. Tel. Saginaw 9528 

Burke ir Crane
Advokatai

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

Room 1002

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
■ 4649 South Ashland Avenue 

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

I------------ ------------------------------------- ■"

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos 

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

S. D. LACHAVICZ
DR. MARGIRIS

3421 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 8483

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Vajandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Lietuvis Grahorius ir 
Balzamuotojaii

2314 W 23rd PI. Į 
( hilago. III.

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

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvi? Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki l

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
Viki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9-30 v
1608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago. III

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

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 2859 S. Leavit St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti

Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hcrmitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Eairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

4201 Auburn Avė.. Tel. Blvd.
Tel. Boulevard 0313

Tel. Boulevard 0537 ,
DR. MARY A 

D0WIAT—SASS
4707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

3201

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 8 augStae 

Kambariai 14, 15, 16 17 ir 18 
Pastebėki! mano iškabas

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

Phone Canal 0523

įvairus Gydytojai

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS •

Ir balsamuotojas

Lietuviai Daktarai

Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausį pa
tarnavimą. Palaidoji- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH .

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų, 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .........
Ofisas

4729 South Ashland Avenue, 2 luboti 
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 8:80 vai 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phope Midway 2880

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai ztdvokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 rytu iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo U ryto iki 1 v p p 

------ ------ - --------------------------------------

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

~ Ta. slakis
A DVOK ATAS

Ofisas vidurmiestyj' 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 West VVanhington Street 

Cor Washington and Clarks Sts 
Ofiso Tel. Cenlral 2978

Nanų Tel.: HyAe Park 3895

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repuhlic 9600

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenie 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 91P1

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

A, A. DUS
ADVOKATAS

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

V n k m'it i s
8241 South Halsted St

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedilio ir

Pėtnyčios.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Birutė Sarpalius 
skambins

Šiandien, tarpe 11 ir 12 va 
landos prieš pietus, Birutė Sar 
palius, Petro Sarpaliaus duktė 
skambins pianą radio stotyj 
W. H. T. (VVrigley).

P-lė Sarpaliutė skambins di 
veikalu. Vienas jų yra Canzo 
ne Lithuania, parašytas Sopė 
no, o transkripcija padaryta 
pianui J. Sgambati. Antra? 
numeris, kurį Birute skam 
bins, tai Melodia, parašytas ru
so kompozitoriaus Maykaparo

Neužmirškite pasiklausyti! 
Sarpaliutės skambinimo verta 
klausytis. Rep.

Bridgeportas
Keistučio statybos ir paskolų 

asociacija No. 1.

Pirm 28 metų, kai susitvėrė 
pirma lietuviška statybos ii 
paskolų asociacija (spulka) 
daugelis abejojo, ar ši spulka 
gyvuos. Spulka tapo įkorpo- 
ruota $1,000,000. Daugelis 
juokėsi iš tokios lietuvių pini 
ginęs įstaigos. Bet laikui bė
gant ji augo ir augo, ir lietu
viai pamatė, kad ši spulka pra
dėjo kilti į viršų. Lietuviai, 
supratę, pradėjo pinigus tau 
pyti. Kaip spulkos turtas ėmė 
didėti, taip ir Bridgeporto lie
tuvių nuošimtis didėjo.

Pagalios Keistučio spulka 
peraugo milioną doleriu ir štai 
jau dveji metai, kaip Keistu
čio Spulka No. I tapo įkorpo- 
ruota ant $5,000,000.

Šiai spulkai. tūkstančiai lie
tuvių priklauso ir gauna gerą 
nuošimtį už savo pinigus. Tūk
stančiai lietuvių ėmė paskolos 
iš Keistučio spulkos ir jau iš
mokėjo ją, ir šiandien nuosa
vus namus turi.

Kieno pinigais to visko at
siekta? Gi pačių lietuvių. Vie
ni taupina spulkoje pinigus ir 
gauna gerą nuošimtį, o kiti pa
skolą moka, bet irgi ne kam 
kitam, kaip patys sau, ba iš
moka namą ar paskolą lengvu 
budu. Ir kaip jie džiaugiasi, 
kai lieka pilni namo savinin
kai.

Bet jeigu nieko netaupai, tai 
ir neturi nieko. Tik pasižiū
rėkite į tas šeimynas, kurios 
netaupina. Jos apiplėšia sa
vo vaikučius, vaikučiai ne to
kie, kokie turėtų būti. Tokie 
tėvai neparodo savo šeimynai, 
kaip reikia gyventi ir sutaupy
ti keletą centų senatvei.

žinoma, yra daug šeimynų, 
kurios neturi iš ko taupinti, 
bet daugelis gali sutaupinti po 
keletą dolerių savaitėje ir į 
spulka atnešę savo duokles už-

KAIP ILGAI JUS GALIT 
GYVENTI?

Mokslininkai surado, kad 
antis, juodvarnis ir papū
ga gali gyventi 200 arba 
300 metų. O jus? Yra fak
tas, kad nuolatinis prižiū
rėjimas normalio veikimo 
jūsų virškinimo sistemos 
veda prie ilgo amžiaus. Tri
perio Kartusis Vynas pa
gelbsti inkstams ir kepe
nims geriau veikti. “Whit- 
ing, Ind.,—Aš esu 80 metų 
amžiaus ir Trinerio Kartu
sis Vynas yra mano viena
tinės gyduolės. Mrs. A. 
Klinger.” Sampelinis bute
lis veltui, rašykit Jos. Tri- 
ner Co., 1333 S. Ashland 
Avė., Chicago, III. ir įdėkit 
10c persiuntimui lesų.

mokėti. Spulkon mokama sa- 
aitinė mokestis.
Brolau ir sesute, ateik ir pa

klausk, o spulkoje gausi gerų 
patarimų. Pasiklausk tų, ku- 

ie turėjo paskolos iš Keistu
čio spulkos, jie tau pasakys 
taip geriausia išmokėti savo 
lanuj. Paklausk tų kurie spul- 
Jsos pagalba sutaupino tuks
iančius dolerių.

Yra taipgi ir vaikų skyrius 
atidarytas Keistučio spulkoje, 
aip ir apdraudos skyrius.
Ateikite ir prisirašykite ir 

nokinkite savo vaikus iš ma
žens taupyti pinigus. Jiegi, 
ižaugę, patys mokės taupinti 
nnigus, o ne išleisti juos. At- 
nikite ir prisirašykite.

Serija prasidės vasario 2 d. 
k m.

Spulkos adresas: 840 West 
’3rd Street.. Spulkos ofisas a- 
idarytas kasdien nuo 9 vai. 

ryto iki 9 vai. vakaro. S. J. T.

Moksleivių metinis 
balius.

Per pastaruosius metus mes 
'abai daug kalbame svarbiu 
lietuvių gyvenime klausimu, t. 
v.„ klausimu išlaikymo musų 
na augusio jaunimo nuo ištau- 
ėjimo. Mes visi galime įsi
vaizduoti lietuvių ateitį Ame- 
ikoje, kuomet dabar augąs 

jaunimas nutols nuo visko lie
tuviško, kuomet lietuvių kal
ta, Lietuvos dainos, poezija, į- 
lomi praeitis ir istorija bus 
jiems svetima...

Dabar Chicagoje randasi ne
mažas skaičius organizuoto lie
tuvių jaunimo, visai jaunučio, 
kurį globoja tai viena tai kita 
draugija; taipgi randasi daug 
lankančių aukštesnes mokyk
las ir universitetus, ir šių pa
starųjų tarpe yra susikurusi 
rupė, vadinama Lietuvių Stu

dentų Klubu. Klubas priskai
to apie 45 narjus, kurie, kaip 
visi žinote, turi net savo re
daguojamą kampelį “Naujie
nose.” Ir štai jie ateinantį še
štadienį, vasario 4-tą, 1928, 
Cooper Gari ton viešbuty  j, Cry- 
stal Ballroom salėj, rengia me
tinį balių, kurio pelnas eis į 
studentų pašalpos fondą.

Kiekvienas lietuvis, kuris 
domisi čia augusiu lietuvių jau
nimu, kuriam rupi musų jau
nimo išlikimo klausimas, ku
ris nori paremt gerą tikslą ir, 
be to, linksmai praleisti kelias 
valandas laiko, privalo atsi- 
ankyti į šį parengimą. Jei- 
?u mes norime, kad jaunimas 
butų su mumis, mes turime 
būti su juom. Juk tiesa, ar 
ne ? —Nora.

Roseland
Laukia “Kalvio Dukters”

Boselande jau pasirodė dide
li gražus skelbimai, kad į Ro- 
selandą atvažiuoja “Kalvio Du
ktė”, prie kurios vietos Lietu
vių Sienos Mylėtojų Batelis jau 
senai ruošiasi. Ta laukiamoji 
“Kalvio Duktė” visame savo 
puošnume pasirodys publikai 
kitą sekmadienį, vasario 5 d., 
C. Strumilo svetainėje.

“Kalvio Duktė” yra didelė ir 
graži J. J. Zolpio drama. Jau 
keli Zolpio veikalai buvo čia 
vaidinti ir visi buvo publikos 
pamėgti. “Kalvio Duktė” yra 
vienas didžiausių jo veikalų ir 
nėra abejonės, tiek pat publikai 
patiks, kaip patiko kiti Zolpio 
veikalai.

Kaip paprastai, taip ir da- 
iar Batelis turi paruošęs nau
jas, tam veikalui pilnai pritin
kamas dekoracijas. Vaidinime 
dalyvaus netik Batelio artistai 
—mėgėjai, bet ir svečiai —ga
besnieji artistai iš Chicagos, 
kurių roselundieciai nėra ir 
matę, bet kuriais ikišiol gėrė
josi chicagiečiai, k. a. A. Za- 
vestaitė (Kukutienė), Požerau- 
skaitė ir daug kitų.

Kas jau žinojo apie tą gražų 
vakarą, tas jo laukia, o dabar 
lauks ir visi roselandiečiai. R.

“GARSINKITEŠ- 
NAUJIENOSE

Koncertas Šerno pa
minklo fondui

Sausio 25 d. Lietuvių Audito
rijoj duota koncertas Fondui, 
kurio tikslas yra Šernui-Ado- 
maičiui pastatyti paminklą, šia
me koncerte mes turėjome pro
gos išbandyti patys save, pama
tyti kiek pajėgiame įvertinti sa
vo mirusius švietėjus. Iš 75 tu- 
ksanČių lietuvių sostinės gyven
tojų susirinko tik maža dalelė 
pareikšti dėdės šerno atmini
mą. šių žmonių širdyse rado vė- 
ionies triūso vaisiai atbalsį. 
>io nedidelio lietuvių būrelio 
troškimas yra, kad velionies 
šerno “the end of the trail” bu- 
ų paženklintas nors ir nepuoš
nu monumentu parodančiu 
kapinyno lankytojams, kame 
vra velionies gamtos lova, ku- 
ioje jis ramiai, pasislėpęs nuo 

sunkios gyvenimo kovoąf ilsisi 
imžinu miegu.

Ir mes, neskaitlingas būrelis 
rietuvių, norėdami parodyti, jo*g 
'vertiname velionies kilnų dar- 
ą, susirinkome aną dieną, 

kartu su keturių kapinyno kam- 
ių žiemos vėjais, atgiedoti ve- 

’ioniui “Requiem.” Ir kas dai
gos aidais, kas skambančių sty
rų balsais, kas dailu gražaus 
itminimo jausmu darėme iškil
mingesnę šią brangią atmini- 
no valandėlę.

Tai gal būt viskas, ką mes 
menkutėmis savo pastangomis 
ralėjome padaryti. Ant jo tylių 
ūpų, ant atšalusios krutinės— 

'uit jo kapo — už jo kilnią kul- 
'urišką veikalą mes gal dar įs- 
ąngsime uždėti nors nežymų 
’kmens paminklėlį.

Bet kaip butų buvę puiku, 
kaip kilta, jei musų širdyse bu 
tų buvę dauginus užuojautos 
zėlioniui, kuomet dar jo kruti
nėję gyvybe plakė. Kaip butų 
)uvę garbinga, kad kuomet ve- 
’ionis gyvas buvo ir ne kartą, 
keliaudamas nelygiu gyvenimo 
keliu, dėl sunkios naštos puolė 
ir kėlė — kad mes tuomet bū
tumėm rodę jau daugiau užuo 
'autos, būtumėm davę dau
giau medžiagines paramos. Bet. 
ką padarysi — mes tik miru
sius temokame vertinti.

Musų meno jėgos, kurios da- 
yvavo šiame koncerte, irgi ge- 
ai pasižymėjo. P-ia Krasaus

kienė, mėgiama ehieagiečių lak
štutė, sučiulbėjo 4-rias daine- 
es, kurių bene labiau vykusiai 
eko sudainuoti “Mano sieloj 

šiandie* šventė” ir “Oi greičiau, 
rreičiau.”

P-nios S. (Šerienės vedamas 
Pirmyn mišrus choras, nors 
oirmą kartą teko jį girdėti, rei
kia pasakyti, kad gana sutar
tinai tris daineles sudainavo. 
!’-nas K. Sabonis manau nei 
kalbėti daug nereikia, Chicagos 
lublikai ir šiame vakare jis 
dainavo. P-lė E. Sadauskaitė 
skambino gana dailiai Hunga- 
ian Rhapsody No. 6.
Kadangi esu muzikos mėgėjas 

tai noriu bent porą žodžių pa
reikšti, jog mano laimei teko 
nan pirmą kartą girdėti nau
ją smuikininkę jaunos paneles 
Valerijos Čepukiutės ypatoje. 
Žinant kaip mažai musų tarpe 
yra meno jėgų, ištikrujų labai 
buvo malonu ją pamatyti ir jos 
smuikavimą išgirsti. Ir aš nuo
širdžiai sveikinu šią jauną mu
sų pagrindų viešnią. Tikiu, kad 
orieš ją stovi graži ateitis, tik 
tegul dirba. Lavinkis, jaunoji 
smuikininke, be atlaidos ir kas 
kart stengkis gaut iš savo smui
ko dailesnių, švelnesnių akordų, 
o juos iššaukusi siųsk į musų 
širdis, kad, pasiekę musų širdį 
jie tobulintų musų jausmus.

Taipgi šiame vakare lietuviai 
gėrėjosi ukrainiečių choru, so- 
’ais bei duetais. Tiesa, ir man 
patiko, bet tai buvo ne musų, 
tai buvo svetimų dainos ir 
mes tik gėrėtis tegalime, o ne 
džiaugtis kaipo savais daini
ninkais ir dainininkėmis.

—P. M-tis.

Del greito piniginių 
•eikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kųblegnUM

Bridgeportas
Lietuviai Ignas Bartkus ir 

William Paukštis nupirko iš 
graikų valgyklą, kuri randasi 
adresu 3457 So. Halsted St., 
antros durys nuo 35-tos gatvės 
— j šiaurę.

Abu vagyklos savininku tu
ri pakankamo patyrimo šiame 
biznyje. Vienas jų, Ignas Bart- 
bus, jau turėjęs valgyklą ke
liais atvejais pjirmiau, o kitas, 
būtent Vilimas Paukštis, y- 
ra geras virėjas. z

Nėra abejonės, kad kai tik 
lietuviai sužinos apie Šią nau
ją lietuvių valgyklą, jie ims di
deliu skaičių lankyti ir joje val
gyti, o pp. Bartkus ir Paukš
tis stengsis kuogeriausia juos 
pavaišinti. —Rep.

CIASSIFiED AbS
EducationaI

Mokyklos

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
■dstema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mmcslą į vienus me 
us. Amerikos Lietuvių Mokykloje 

įau tūkstančiai lietuvių į^ijo mokslus 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
žadėsime įsigyti abelną mokslą. Sa 
>/o būvi žymiai pagerinsite, kai busi 
ie abelnai ir visose mokslo šakos* 
ipsišvietę.

Amerikos Lietuvių* 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
<106 Halsfpd St.. Chicago. III.

Negirdėti Mainai
Miscellaneous

KAM MOKĖTI daugiau už anglis 
cad mes galim datsatyti jums už 
'6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
'motais.

Boulevard 1036

’--- —.. ..........
GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 

dldomų boilerių, fumas ir gasinių 
>ečių ir taisymas jų. American 
4tove Repair Works, 3110 Wentworth 
A.ve. Phone Victory 9634.

RUBIN EROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
T.I Lafayett. 8705—87(0

Chicago

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
ŠTEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
ikaitliavimas dykai. Oakland 
)398. RIGHT WAY PLUMB- 
NG & HEATING CO., 4532
>ottage Grove Avė.

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namą apšildymo ir 

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

ižganėdinimą. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

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

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

am.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
dom malevą, popferą, stiklus ir t. t. 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

EKSPERTAI taisymo plumbingo 
arba steam fitingų. Labai pigi kai
na, šaukit, Gilchrist Diversey 0187 
arba Hemlock 2937.

20% PIGIAU. Malevojimas, po
pieravimas, dekoravimas, pigiai, iš
mokėjimais.

Hemlock 7817.

50% PIGIAU už sausį ir vasari. 
Pleitseriavimąs) popieravimas, cal
cim, malevojimas. Matyk mus šian
die,

Brunsvvick 5023.
, .. uią.IŠKABŲ malevojimas nupiginto

mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Ųakland.6777.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznioi Patarnavimas
MALEVOJIMAS, popieravimas, cal- 

cimining, darbas garantuotas 4 kamb. 
apt. $82. M ate Holą teikiam. Apskait- 
liavimas veltui. Darė, Tel. Kedsde 4891

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam <x Co. 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

SLIP covers. 3 šmotų visokių 
spalvą, $10. Taipgi 3 šmotu setui, 
Belgian druželėmis, $18. Tel. Sun- 
nyside 4248 ar Lincoln 2911.

KARPENTERIS. Taisau namua, 
porčius, garažus, 1198 ir daugiau, 
kainos nebrangios. Tel. Bittersweet 
5168.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi- 
sokiuš pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcim. ekspertas, medžio greinavi- 
mas specialėmis žiemos kainomis, 10 
metų patyrimas. Apskaitliavimas 
veltui. Tel. Irving 1408.

. NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu- 
rininkystės, karpen^erystčs, cemen
tinis darbas, pleisteriavimas, taisy
mas namų, garažų nebrangiai.

STANLEY SIVVIEC & CO.
1076 N. Hermitage Avė. 

Humboldt 5556

MALEVOJIMAS, poperiavimas, 
langų užlaidos, calc.—geras darbas, 
pigi kaina, greitas dailus darbas, 
greitas apskaitliavimas. Mr. Foątcr. 
Junipcr 0717.

Auto Travel
Automobiliais Kelionė

$4
$4

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai | 

............ DETROIT .............  
............ ST. LOUIS .............

Checker Coach Lines, Ine, 
Planters Hotel 

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

$4

Parlor Car Motor Coach t 
Užbonsuoti ir apdrausti. 

Du syk | dieną 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. Dearbom 0681

Financial
Finansai- Paskolos

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti i vieną die 

geromis sąlygomis. Pamatykit 
iiane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 821 Central 6260

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS: & co.
1647 W. 47th St.

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

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

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras
, ---------- ---- ■ ---------------- , UI I ■■■■■■!■»

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

Mtge. Co.
134 N. La Šalie St. .

Room2006 Dearboro 4686, State 5864

Be Komiso ir Išlaidų
Mtes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošim
tį. Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

ateikite pasikalbėti pas mus; gau
site teisingą patarimą ir patarnavi-

’ Justin Mackiewich
2312 So. Leavitt SI.

Tel. Cunal 167ij

Financial
Finansai-Paskolos

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOWSKI. Prez.

C. J. DANKOWSK1, Sekr Ižd. 
Pirmi, antri ir treti morgičiai 

Tel Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
3386 So. Halsted St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2l/4 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komišmo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199.

Personai
_________ Asmenų ieško_________

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2800 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

su 
ir

Aš Dominikas Žebutis ieškau 
pusbrolio Prančiškaus Stupurio. 
Paeina iš Žilių kaimo. Kas žino, 
ar jį pažįstanti, meldžiu atsišaukti.

DOMINIK ŽEBUTIS 
4120 Artesian Avė. 

Chicago, III.

PAIEŠKAU savo pusbrolio Juozo 
Danieliaus ir pusseserės Onos Da
nieliūtės, girdėiauj jog gyvena Bal- 
timore, Md. Tunu svarbų reikalą. 
Prašau jų pačių arba kas apie juos 
žino, pranešti, busiu dėkinga. Mari
jona Muraškiutė, po vyru — Judic- 
kienė, 3125 Kendelwood Avė., Ber- 
vyn, III.

NEPRALEISKIT šios progos. 
Kam nusibodo pas svetimus vergau
ti, eikit i pusininkus ant farrnos su 
$1500 kapitalo, butų gerai nevedus 
arba su maža šeimyną. Platesnių 
žinių suteiksiu laišku.

J. DERMEITIS, 
2252 — 24 St,, Detroit, Mich.

REIKALINGAS partneris f saliu- 
no įstaigą, ^aliu ] 
retų pats vienas 
gera vieta, tarpe 
3418 Armitage Avė.

parduoti, kuris no- 
outi tame biznyje, 

maišytų tautų,

PAIEŠKAU pusininko, arba par
duosiu išdirbtą per daug metų gro- 
semę, nes aš viena pavargau. 2457 
W. 47th Place.

JAUNA AMERIKIETĖ 
MERGINA

Norėčiau susipažinti su vaikinu, 
kuris sutiktų prisidėti i pusę prie 
biznio arba jeigu aš patikčiau ir ap- 
siženyti. — Del tolesnių informaci
jų kreipkitės.

Douglas 0341

Help Wanted—Female
Darbininkųl Ręikia

REIKIA MOTERŲ kurios nori 
tapti Beauti specialistėmis. Gera 
alga mokama tame biznyje, ir proga 
atsidaryti savo šapą. Reikia tik ke
letą mėnesiu dėl išmokimo. Klesos 
dienomis arba vakarais. Reikia tu
rėti pradinės mokyklos mokslą. At
sišauk.'te. Moler Collage, 512 North 
State St.

REIKIA patyrusių moterų opera- 
torkų prie power siuvamų mašinų. 
Nuolat darbas, gera mokestis. Atsi
šaukit | superitendento ofisą. Oppen- 
heimer Cacing Co. 1020-26 W. 36 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaušius prie vy- 
riškų kotų* a lubos. J. Sholis, 3133 
So. Halsted St.

REIKIA VYRŲ dėl išsimokinimo 
barberiavimo. Didelės algos vy
rams šiame biznyje, su puikia 
rinta ateičia. Tik reikia keli 
nosių dėl išmokimo. L____ _
mis ir vakarais. ....
dlnčs mokyklos mokslų.
kitę. Molei* Collegc, 512 N. State 
Street.

____ algos vy
kia užtik-

. .„kia kelių mū- 
Klesos dieno-

Reikia turėti pra- 
Atsisau-1

Help Wantęd—Malė___
Gera proga dėl lietuvių 

salesmanų
Mes turime labai gera progą dėl 

lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi

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
RIAI. UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELDING WORKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

REIKIA vyrų dėl išsimokinimo 
automobilių plovimo, tepimo, “simo- 
nizing” ir viso praktiško garažo dar
bo. Didelis reikalavimas vyrų j ga
ražus. Nuolat darbas per metus. 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.

Darbininkų Reikia 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin- 

j karnai išaiškinus dalyką savo tautie- 
i čiams. Kas nori greitai prasilavinti
šioje Šakoje ir netingi dirbti, lai tuo-Oiujv ouivvju 41 unuvi) luv"

jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir ši skelbimą. Faget Buick Co., 
VVestern Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Rooseveit Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, 111.

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius autompbilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim šį skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

DIDELĖ automobilių industrija 
reikalauja vieno arba dviejų vyrų j 
auto mechanišką, elektros ir battery 
biznį. Kad turėtų mechaniko ga
bumus su norais progresavimo. Pro
ga patiems įstoti į biznį. Atsiųskit 
savo vardą ir adresą, Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 1039.

NACIONALĖ IŠTAIGA REIKA
LAUJA 3 “SALE DISTRI- 

BUTORS”
Illinois, Indiana ir Michigan val

stijose, J,000 parduota CaTifomijoj 
ir 5,000 užsakyta per kitus dastaty- 
tojus. Galima darodyti, kad keturi 
garažai iš penkių pines. Šis invest- 
mentas reikalauja geriausių vyrų, 
dar labiau negu sumos pinigų. Vyrai 
turi turėti vadovaujamų gabumų ir 
organizacinių gabumų. Investuoti pi
nigai pilnai apsaugoti.

AL. ROBINSON, 
Monison Hotel.

REIKALINGAS veiteris, darbas 
vakarais ir visada; gera mokestis. 
Atsišaukit tuojau.

UN1VERSAL RESTAURANT 
750 W. 31 St. 
Victory 5371 

Pas Norkų.

REIKALINGA patyręs nevartojęs 
alkoholio bučerys. Lietuvių ir anglų 
kalba reikalaujama. 1907 S. Halstetl 
Street.

REIKIA patyrusių arba ne
patyrusių salesmcnų į real 
estate biznį, be automobilio. 
Mes mokame didelį komisą. Se
nai įsteigtas ofisas. B. R. Piet’ 
kiewicz, 2608 W. 47th St.

REIKALINGA agentų dėl parda
vinėjimo smulkių daiktų. Gera pro
ga dėl vyrų ir moterų uždirbti pi
nigų. Galima dirbti dienomis arba 
vakarais. Atsišaukti galima nuo 9 
ryte iki 9 vakare.

INDIA LABORATORY
1107 Mihvaukee avė., Chicago, III.

2 lubos

REIKALINGAS darbininkas ap
valymui, prie biznio. 1464 Indiana 
avė.

DARBAS
Ant visados. Geram žmogui, 

kuris yra teisingas, gyvas, ap
sukrus ir gerai apsipažinęs 
Chicagoj. turi turėti truputį 
pinigų dėl biznio ir pats 
valdyti.

Tik tinkamas žmogus

Jllos
mel

Naujienos Box 1041

„i iii1. '
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Furnished Rooms Real Estate For Sale 
N amai-žemė Pardavimui

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

RENDON kambarys dviem vaiki 
narna arba vedusiai porai, jei reika 
las bus duosiu ir 2 fomišiuotus kam 
barius, 1821 W. 45 St.

Miscellancous for Sale
įvairus Pardavimai

LIETUVIŲ MOTELIS
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, 

CH1CAGO, ILL.

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

KAM MOKĖT daugiau už kiauši
nius ir sviestų. Kiaušiniai 60c. tuzi
nui, sviestas, 58c. svarui. Olselis ir 
retai). Dastatom bile kur Chicagoj. 
Sellig, 2516 Hamlin Avė. Telefonas 
Lawndale 4417.

Business Chances 
Pardaviinui Bizniai

PARSIDUODA restaurantas arba 
priimsiu partneri. Geras biznis. Ge
roj transportacijoj. Priežastį patir
sit ant vietos. 6909 S. Racine Avo.

šis skelbimas yra vertas pinigų 
dėl jūsų. Atsincškit jį su savim ir 
mes jums nulcisime

KAMBARYS apšildytas rendon 
vienam arba dviem vaikinam su ar 
be valgio. Pigiai. 7140 S. Maple- 
wood Avenue.

RENDON gražus kambarys dėl 2 
ar 1 vyro su visais patogumais. Te
lefonas, maudynė, apšildomi kamba
riai. Miller, 914 N. Robey St., 3 lu
bos front.

jums nulcisime
10% pigiau 

FRIEZE PARLOR SĖT.... 
MOHĄIR PARLOR SĖT 
\VALNUT BEDROOM SĖT 
\VALNUT DIN. RM SĖT

PARDAVIMUI šiukšlių sudeginto- 
jas, ir labai didelis Acom šildytu
vas. Mrs. W. Friedman, 5834 So. 
Artesian Avė. Republic 2832.

PARDAVIMUI beauty shop par
lor. Parduosiu labai pigiai. 2 lunos. 
8133 So. Halsted St.

SOFT DRINK parloraa pardavi
mui, geras barmenas, 1928 metų lais- 
nis. 842 W. 59 St.

RENDAI kambarys vaikinam, 
merginom ar vedusiai porai. Katrie 
nori pigiai ir šiltai gyventi. 1921 
Canalport avė. Ist flr.

RENDON šildomas kambarys, yra 
telefonas ir kili parankamai, 62171 
S. Albany Avė., 2 lubos.

IšSINUOMUOJA švariai užlaiko
mas ir šiltas kambarys gerai užsi
laikančiai ypatai, su valgiu ar be. 
Randasi Marųuette Parko distrikte; J 
gera l 
well. i

MIESTO ROTUŽE 
tik 7 mylios 
iki tai vietai 

Parsiduoda
Cielas (1) akeris žemės —- 

kambarių), 3 namai su 2 kanų garaž. 
vištininkas ir kiti budinkai 

už $3500.00
Graži apielinkė — apsupta 

liais medžiais.
Tik 1 blokas nuo karų.
Gera proga — pigiai pirkt.
Savininko giminaitis 

807 W. 18th St.

(18

dide-

Real Estate For Sale 
Nąinąi-žemC Pardavimui

7 GYVENIMŲ mūrinis namas ir 
4 kartę mūrinis apšildomas garažas, 
randasi Marųuette Manor, netoli 
vienuolyno, mainysiu ant 2 gyveni
mų namo arba bungalow šioj apie- 
linkej.

Atsišaukit tuojau.
A. VISBARAS,

6409 So. Kedzie Avė.
Tel. Hemlock 3825

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimai

TURIU parduoti iš priežasties 
mirties namų ir lotų, su grostrne 
ir delikatescn, lietuvių npielinkėj. 
2216 W. 22 St.

Ekstra Specialis 
Bargenas

Labai modemiškas 2 flatų namas 
prie 8344 S. May St., 3 karų mūri
nis garažas. Tas namas vienas pui
kiausių South Side. Pilnai įrengtas 
su modemiška^ įtaisymais, tile sie
nos maudynių lietaus lašų vana, 
įmūryta vana, su $5,000 cash galit 
veikti. Apži ‘ 
šiandie kol/ 
esu, kad jut 

šaukit

PARDAVIMUI namas su bizniu 
arba saliunas rendon. 4405 South 
Wood St.Business Chances 

Pard avi m ui Bi nąiai 

PASTABA
$300
$350
$200
$150
$75 9X12 \VILTON RUG
$60 COXWELL CHAIR .
Daugelis kitų bargenų bus i.špar- I

1 Tai yra proga asmenims įvestuoti sa
vo pinigus kaip ir į bankų, valstijos

duota tuojau 
Available Storage 

7732 Stony Island

$79
$58
$48
$38
$22

į Proga kurios neturėtu
mėt praleisti

PARSIDUODA mažas groserukas, 
saldainių ir tabokos krautuvė, neto
li car-barn, 4 kambariai pagyveni
mui, beismantas su visais patogu
mais, pigiai. 2189 W. 24th St. PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis 

namas, po 6 kambarius, 3618 So. 
Lowe Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
lotai Harvey, III. ant Chicagos pro- 
perties, Juozapas Vasiliauskas, 160 
Lincoln St. Harvey, III.

PARDAVIMUI bučemės fixtures 
vertės $900, tik už $350. 6287 South 
Francisco Avė.

Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė- *r valdžios priežiūroj, dėl apsaugoji- 
liomis iki 6 vakaio. mo savo pinigų.

Jūsų investmentai jums atneš 
6 >4%.

I keletą metų jūsų pinigai bus grų- 
1 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,

Radio
Jūsų investmentai jums atneš 

I keletą metų jūsų pinigai bus grų-

RADIOS, $2 į savaitę. Geras 5 tū
bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 j 
savaitę. M r. Kujawski, 1723 South j 
Ashland Avė.

KENDŽIŲ štoriukas ir grosernė 
parsiduoda pigiai. Geriausia vieta 
daryti visaip pinigų. Atsišaukit, 627 
W. 14 St.

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

.M « «1 nv vncviinvvi

transportacija, 6637 S. Rock-| Sterling Shop RaCllO
1739 So. Halsted St. 

Box 1026.

įsigyk crosley

RENDON kampinė krautuvė, 4 
kambarių flatas iš užpakalio, ant 
bizniavęs gatvės; tinkama visokiam 
bizniui, renda prieinama, 3234 W.

Atsilankykit ir išgirskit 
PERSITIKR1NKIT 

jo gerumu ir jo balsu
Sterling šapa stovi užpakalyj 

kiekvieno Crosley seto. Mes jums 
parduosime ir garantuosime užganė- 

SU RAKANDAIS kambarys ren- i 'lininių. Jums yra užtikrinta ge- 
don, naujame name, visi' reikalingi. nausis bįsas ir rųsia.
įrengimai. Merginoms, vaikinams ar1 CKUoLEY bElŲ
vedusiai porai, galima vartoti ir . Sterling šapus radio ekspertai yra 
virtuve. Prie mažos šeimynos, 4508 j užtikrinimu puikiausių radio 
So. Califomia Avė. Atsilankykit šiandie ir

daleiskit jums parodyti. Crosley ra
dio yra jūsų radio setas ir Sterling

kit tų puikų bargenų 
bus parduotas. Tikras 
patiks.

MR SWEENEY, 
Saginaw 7900BARGENAS. Pardavimui kerti

nis lotas, 46x125, S. E. kampas 
Campbell Avė. ir 56 St. Tel. Trian- 
gle 2901.Tikri mainai

2 po 5 naujas muro namas. Pla
tus lotas. Karštu vandeniu šildo
mas, Aržuolo užbaigimas. Randasi 
Marųuette Parke.

Parduosiu arba mainysiu ant loto 
ar mažesnio namo.

2 po 6 naujas muro namas. KarŠ- 
Ui vandeniu apšildomas. Viskas mo
derniškai įrengta, 2 karų garadžius.

Parduosiu arba mainysiu ant loto, 
saliuno su namu ar be namo.

3 po 4 ir štoras, kampinis muro 
namas, tinkas visokiam bizniui.

Parduosiu arba mainysiu ant kų 
jus turit.

3 po 5 ir Storas, kampinis namas. 
Bučernė ir grosernė. Geroj apielin- 
kėsj. Restrickted apielinkė.

Parduosiu arba mainysiu ant 2 fl., 
3 fl. arba 4 fl. Turi būti geroj vie
toj.

Jeigu norit pirkti ar parduoti, ar 
mainyti. Mes turim kų jus norit. 
Telefonuokit ar pasimatykit ypatiš- 
Ic&i

W. H. Kelps & Co.
2419 W. 69th St.

Tel. Hemlock 8099

MAINYSIU savo 2 pagyvenimų, 
4-5 kamabrių mūrinį namų i bučer- 
nę arba grosemę. Atsišaukit. 3156 
So. Wallace St.

REZIDENCIJOS lotų ant gražaus 
kalniuko mainysiu ant biznio, nes 
nedirbu.

LOTAS 50x135 ant 
tus nuo 69 St. karų 
$5,000 su puse cesh. 
tai.

H. J. COLEMAN
129 E. Pershing Road 

Tel. Boulevard 7769.

Wabash Į pie- 
linijos, kaina 
Išimtini agen-

AND CO.

ŠTAI BARGENAS
Aukštos klesoa, tikrai modemiš

kas, su atdaru sun porčium, namas 
turi 15 apt. po 4 kambarius, randa- 

''si netoli 47 St. ir Champlain (Juo- 
daspalvių distrikte), rendų virš $11,- 
000, galit jį nupirkti už $51,000. 
Namas turi pirmus morgičius $23,- 
000 dviem metam, galima padidinti 
iki $30,000. Galima įmokėti $15,000, 
kitus antru morgičiu. Galite gauti

■ 88%% už savo investmentą.
Mr. Scherer

H. J. COLEMAN AND CO. 
4705 S. State St.

Drexel 1800.

L. Msęvičia.
Lafayette 6036PARDAVIMUI Beauty ir Gift 

Shop, lietuvių apgyventoj kolonijoj, 
šapo su geriausiais įtaisymais, turi 
būt greit parduota, dėl labai svarbių 
priežasčių, todėl parduodama neže
minta kaina.

Atsišaukite
2519 W. 69 St.

Tel. Hemlock 6241

NAMAS su saliunu ant Town of 
Lako. Mainysiu ant privatiško na
mo. P. Vaičaitis. Lafayette 6036.SPECIALI SPECIALI SPECIALI 

Didelė Muzikos ir radio krautuvėMes turime visus modelius Crosley,
1 North Side. — Parduosime šių sa
vaitę tik naujus Standard garantuo
tus radio nupgintomis kainomis. 
Veikit tuoj, sutaupykit pinigų ant 
naujo radio.

Johnson’* Music & Radio Shop 
27/2 Lincoln Avė. 
Buckingham 6358

setų.

PARDAVIMUI grosernė ir Ken
džių krautuvė skersai gatve nuo 
mokyklos. Labai gera ir ])elninga 
viola. 1505 So. 49 Ct., Cicero, III.

kambarys dėl 1 ar 2 gapos patarnavimas garantuoja, 
rginų, prie laisvų žmo- UŽGANĖDINANTI PIRKINĮ 

~ STERLING SHOP RADIO
------------------------------ 4323 IJncoln av. 3243 N. Ashland <

RENDAI gražus kambarys dėl Ph<>ne Buckingham 3800 j 
vaikinų arba merginų, 1 užp. 3429 į 
So. Union Avė.

RENDAI 1 
vaikinų ar merginų, 
nių, 3214 S. Union Avė. 2 fl.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis geras, parduosiu pigiai už 
pirmų pasiūlymų, priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos. Turi būt par
duota greit, 314 E. Kensington Avė. 
Pullman 6421.

PARDAVIMUI šapa dažymo, va
lymo ir siuvimo. Senas ir geras 
biznis, lietuvių apielinkėj, kaina pri
einama. Adresas, 2358 S. Oakley Av.

4-G-6-7-8 tūbų radio setai pardavi-
1 mui, garantuoti. Išparduodame, kad 

RENDAI kambarys vaikinams ar-i padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
ba merginoms. Su ar be valgio. 827 [ riausi
W. 33rd PI. 2 lubn užpakaliniame DELIGHI olIOt
name. 3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

REIKALINGAS partneris į bučer- 
l nę ir grosemę, ant didelės gatvės 
• Michigan Avė. Vienam persunku. Tu
ru- būt nevedęs, patyrimo nereikia, 
šaukit Pullman 4228.

PARDAVIMUI bučernė ir namas 
3-6 kambariu, garu Šildomas, netoli 
transferinio kampo, geras cash biz
nis, augančioj lietuvių apielinkėj, 
bargenas, 6838 S. Westem Avė.

PARDUOSIU ar mainysiu savų 
North Side lotų, priimsiu kaipo da
lį jmokėjimo, karų, radio arba kų 
turit, Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 1040.

DIDELIS medinis namas išsimai
no ant bučernės ar saliuno.

GERAS medinis namas ant Town 
of Lake su vienu nemokamu mort- 
tfičiu, mainysiu ant 2 flatų muro 
namo.

SARMATA net garsinti už kiek 
parsiduoda naujas 2 flatų po 4 kam
barius muro namas, bet pasisku
binkit ateiti pirmas su depozitu. 
Tikrai gausit bargeną.

STANKO & COMPANY 
5097 Archer Avė. 

Tel. Lafayettte 6036

5 KAMBARIŲ namas, netoli 78 
St. ir Oakley Avė., kaina $4700. Sa
vininkas Mr. S. Beske, 7210 South 
Claremont Avė., Tel. Republic 9234.

6 KAMBARIŲ BEVERLY 
galow? didelis lotas, taiktai 
Savininkas Beverly 7330.

bun-
18700,

PARDAVIMUI groseris ir kendžių 
krautuvė. Greitam pardavimui, iš
važiuoju ant failuos. 1733 Ruble St.

DIDELIS BARGENAS. Parduosiu 
bizniavą namų arba mainysiu i pri
vatinę namų. Namas randasi, 5140 S. 
Halsted St. šaukit Prospect 8476.

RENDAI kambarys vaikinams su, GAUTI j mainus ir sampeliai bus 
ar be valgio, prie mažos šeimynos.! išparduoti pigiauiomis kainomis. 
827 W. 34 PI. 1 lubos. 1 Atsineškit šį skelbimų, gausit pi-

___________________________________________giau. 
VVONDER RADIO SALES CO.

3152 Irvink Pk. blvd. Key 2499RENDAI didelis, šviesus kamba
rys. Apšildomas, 645 W. 18th St, 
2 lubos fronte.

For Rent
Furniture & Fixtures

Rakandai-įtaisai

CAB DRAIVERIŲ
turime 50 cabs. Visi nauji 

Jus Kulit patys jstoti į i . _ .-, tik biskj
i jmokėjimai 

Į tuos įniokėjimus jei- 
užbonsavimas cab —

STORAS
Su 3 kambariais 
Tinkamas visokiam bizniui 
Brighton Parke — 
Tirštai apgyvnetoj vietoj 
Renduojasi pigiai, 
šaukit I-if. 6573.

8 ŠMOTŲ parloTo setas, $35, 7 
šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasinls peikus, $6, pastatomos Ram
pos, *15 ir daugiau. Schwartz Bros. 
Storage, 640 E. 61st St.

RENDON kampinė krautuvė, 4 
kamb. fialas užpakalyj, tinkama dėl, 
rūbų krautuvės ir bučemės, savinin
kas, lafayette 4395.

RENDON tinkama vieta dėl Wet j 
Hiundry biznio. Turime Chicagos 
vandenį ir soft water sistemų. Pa
našaus biznio nėra aplink. Tinkama 
proga norinčiam tokį biznį. f 
Archer Avė. Argo, III.

KAM prisigauti ir mokėti daugiau? 
2 šmotu parloro setas padarytas 
ant orderio, garantuotas, įmokėti
$66 ir daugiau. Coxwell krėslai, $24.1 
Sutaupykit $50 iki $150. Atdara
utarninke, ketverge ir subatoj iki 
nedėdioj iki 6. .

Wholesale Furn. 
3837 Greenview Avė. 

Tel. Buckingham 6764

PARDAVIMUI 4 kambarių be- 
z-ioviVrik nauji rakandai, parduosiu dali

mis. 4044 School St., netoli Craw- 
1 ford Avė. Pensacolla 5093.

RENDAI mūriniam name 4 dideli 
kambariai, gasas, elektra, maudynė. 
Renda $15.00, su 
2 fl. 3534 So. Paine

aradžiu $17.00. 
. Avė.

PARDAVIMUI krautuvės fikče- 
riai, turiu parduoti į savaitę laiko. 
Patys pasiulykit kainų. 10515 Ed- 
brooke Avė.

Kaunas 
Randuojasi 

23 Leavitt st. storai
Pigiai.

Gera vieta 
Del visų biznių 

šaukit Canal 6417

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. į savaitę 
Organizojame naują instrumentų 

kliubą, nariai gauna instrukcijas po- 
puliarėmis kainomis ir instrumentus 
už jų kainą. $75 vertės instrumentą 
už $30, išmokėjimais net po 25c. j 
savaitę.

Mumford Music 
Studios, 

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

Mes 
limuzinai. _ _
biznį su vienu tu karų, 

1 įmokėjus ir kasdieniniai 
irgi maži. T x *" 
na paprastas 
plūs pilna apdrauda, kas 24 valan
dos nuplovimas, storage ir telefonas. 
Pilniausi pagelba teikia kiekviename 
atsitikime, 3 dideli garažai ir sura
šąs nuolatinių vazinėlojų — dalis 
musų pasiūlymo — apžiurėkit.

UNITED TAXICAB ASSN. 
2620 So. Mochigan Blvd. 

2538 W. Chicago Avė. 
5057 Broadway

PARSIDUODA saliunas, senas iš
dirbtas biznis, visokiu tautų apgy- 
ventoj apielinkėj. Turiu parduoti, 
nes turiu du bizniu. 5151 Archer Av.

PARDAVIMUI karčiama, biznis 
gerai išdirbtas, visokių tautų apgy
venta vieta, priežastis — prašalino 
vyras, vienai persunku. Mrs. K. 
Katkus, 715 W. 120 St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namų j farmą lotą, biznį 
ar kitų, 2031 W. 35 St. Tel. Lafaytte 
0909.

PARDAVIMUI saliunas, labai pi
giai, yra geroj vietoj, tarp svetim
taučių. 461 W. 43rd St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, 6 metai ant vietos, labai geras 
bargenas, priežastis — nesutikimas 
partnerių, parduosiu viena arba dvi 
dalis, 10742 So. Michigan Avė. 
Phone Pullman 6762.

NAUDOKITĖS PROGA
Nes esu farmeris, nemoku biznio 

valyti, turi bizniavą namų su gro- 
sernę. Mainysiu ant bile ko, kas 
kų turit nepaisant apielinkės.

Agentams komišinas.
2122 West 18 St. 

arba
2822 Emerald Avė.
Tel. Michigan 0879

SINGER “dropheads”, elektrinės,! 
|)orlablet $22.50 ir daugiau, iš 400 
pasirinkimas. Paterson Bros., 1952’ 
irving Park-blvd.

LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi
pirkti sau siuvamos mašinos. Turime 
pilną pasirinkimą Singer siuvamų 
mašinų, demonstratorių ir pertaisy
tų, $10 ir daugiau arba išmokėjimais. 
1251 Cottage Grove Avė.

Automobiles
MOKAM GERAS CASH KAINAS už 
visokių išdirbysčių karus,’ junk ar 
sulaužymui. 3515 Ogden avė. Craw- 
l’ord 3664

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

TURIU parduoti savo gražų 4r be
veik naują grojiklj pianą už $150 1 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
j mėnesį. M r. Kujavvski, 1723 South 
Ashland Avė.

. CASH Už KABUS
Turim pirkti 100 karų tuojau. 

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

PIRMOS klesos fonografų taisy
mas visokių išdirbysčių, nebran
giai. 1233 S. Wabasb. šaukit Calu- 
niet 1968.

MAN reikalingi pinigai, parduosiu kelnėms, kv.n«..< 
savo Schumann grojiklj pianų su ben- lumberdžiakiams 
čiumi ir roleliais už $65 cash.

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

PARDAVIMUI upright pianas la
bai gerame stovyje, turi gražų to
ną. Mrs. Emma Sack. 1211 W. 31 
St. 2 fl. rear. Tel. lafayette 4610.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

MOTERYS!
štai Jums gijos nėriniams ir siu- 

1 vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 iki 10 centų; marško 
nčs 1,000 vardų 10 iki 85 centų 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų.

kelnaitėms, dresiukėnis ir 
>. Nepraleiskit pro. 

gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
1 sekmadieniais po pielų.

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

Chicago, III.

PARDAVIMUI Police Suniukai, 8 
mėnesių senumo, 11125 S. Troy Avė.

REAL ESTATE PARDAVIMUI
$500 cash — kitus mėnesiniais iš

mokėjimais nupirksite 5 kambarių 
murinę cottagc, 12041 Lowe Avė. 
Gatvė cementuota, 1 blokas nuo L 
C. stoties; kaina $5500.

EARL DE YOUNG & CO.
11030 Michigan avė. Pullman 7500

NEPAPRASTAS atsitikimas, ne
girdėtas dalykas, labai pigiai parsi
duoda stocco namas baipriamaR nta- 
tyti, 5548 So. Nordica Avė. ir lotas 
3943 So. Kedzie Avė. Savininkas 
5127 S. Artesion Avė. Jos. Baltrėnas

NAMAS 2 augštų po 2 flatu ir *1 
cottage pusantro aukšto, lotas 50 
pėdų, rendų $125 į mėnesį. šaukit 
nuo 11 iki 4 Yards 6328, o dėl su
tarties, Maywood 2968-M.

Brighton Park
Krautuvė ir 4 kambarių medinis 

namukas ir užpakalio prie 47 St. 
Bargenas .................  $6500

2 aukštų medinis namas, 4 flatų, 
mainysiu *’ r n “ 1 1
mūrinį. 2 
nysime j 
namų.

Į 2-5 arba 2-6 kambarių 
lotai West Pullmane, mai- 
2-5, 2-6 kambarių murini

Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47 SI.

DU BIZNIAI parsiduoda ant iš
mokėjimo. Kas nori biznio, nepra
leiskite šios progos.

Bučernė su groseme ant Town of 
Jjike, parduosiu su mažu įmokėji- 
mu.

Grosemę Braighton Parke taipgi 
Earduosiu lengvomis sųlygomis ar- 
a mainysiu abu bizniu ant automo- 

biliaus arba lotų.
STANKO & CO. 

5097 Archer Avė. 
Tel. Laffayette 6036

PARDAVIMUI barbemė 3 krėslų 
ir beauty parlor. Gera vieta ir ge
ras biznis. Tikslas, važiuoju Lietu
von, kaina $1500, lysas 3% metams. 
A. S. Box 1316, Detroit, Mich.

PARDAVIMUI soft drink parlo
ris lietuvių apgyventoj apielinkėj. 
Senai išdirbtas biznis. 4538 South 
Hermitage Avė.

PARDAVIMUI Public Meat Mar- 
ket ir grosernė. Cash biznis, pigiai, 
prašome pasiskubinti, nepraleiskite 
progos. 2409 W« 47 St.

PARDAVIMUI soft drink parloris, 
geroj apielinkėj, geras biznis, 6138 
Wentworth Avė.

PARDAVIMUI 'pekarnė, netoli 
nuo Wilkes Barre, Pa. čia apgy
venta tūkstančiais lietuvių šeimy
nų, o lietuviška pekarnė tik viena. 
Proga apsukriam vyrui uždirbti pi
nigų. Del daugiau informacijų 
kreipkitės asmeniškai ar per laiškų. 
C. S., 60 Lincoln st., Exeter Boro, 
Pa.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Turiu du bizniu, negaliu vie
na apsidirbti." Biznis geras ir pel
ningas, parduosiu ant išmokėjimo 
arba mainysiu į mažą namą. Ran
dasi geroj apielinkėj. ‘ Nemokanti 
pamokysiu. 2624 W. 69 St. Lafa
yette 5354. Hemlock 1340.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
notion krautuvė, gera, pelninga vie
ta, labai pigiai, 2755 W. 38 St.

PARDAVIMUI BARBERNĖ.
802 W. 78th St.

EKSTRA SPECIALIS 
BARGENAS

2 Flatų namas, 50x125 lotas, 5-6 
kambarių, 2 karų mūrinis garažas, 
karštu vandeniu šildomas, 1 blokas 
nuo 69 SI. ir Ashland Avė., $13,000 
tiktai $1,000 cash, išmokėjimais.

Šaukit
MII SWEENEY,

Tel. Saginaw 7901.

BARGENAS, 6 flatų mūrinis na
mas, po 6 kambarius kiekvienas, pe
čium ir fumas šildomas, 2 karų ga 
ražas, 50 pėdų kampinis lotas, $255 
mėnesinių įplaukų, viskas išrenduota. 
kaina tik $27,000, savininkas, 

5542 So. Aberdeen, 
Ist flat.

NAUJI 
kainomis, 
5.616 Grace

bungalows budayotojc 
lengvais išmokėjimais. 
St. Kild. 3695.

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

1217-21 So. Califomia Avė.
Phone Mr. Neel, Haymarket 8000

GRAŽUS 2 flatų namas prie 7012 
S. Artesion Avė. 6-6 kambarių, karš
tu vandeniu šildomas, namas 1 me
tų senumo, turiu parduoti, kaina 
>19,000, įmokėti $1200, kitus $125, 
įskaitant nuošimčius. Savininkas 
<012 S. Artesian Avė. 2 lubos, arba 
Prospect 1177, po 6 vakare. Taipgi 
> kambarių medine cottage, kaina 
<3000, įmokėti $500.

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

TIKTAI sausio mėnesyj — 25% 
pigiau namų ir kaminų taisymo ir 
oleisteriavimo. Veikit tuojau. Phone 
Wellington 7478.

IŠSIMAINO puikus automobilius, 
5-ių pasažieru, Hudson Super Six, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
nedidelio namo, loto, ar groserio.

IŠSIMAINO naujas bizniavas mu
ro namas, su bučemės bizniu, yra 6 
kambariai pagyvenimui ir Extra lo
tas, namas randasi ant Archer Avė. 
labai puikioj vietoj, praduos už 
$18,750 arba mainys ant 2-jų fla
tų namo.

IŠSIMAINO 2-ju flatų muro na
mas Brighton Parke, namo kaina 
$7,500, mainysiu ant cottage toliaus 
iš miesto.

IŠSIMAINO bizniavas namas, što
ras ir 4 flatai po 4 kambarius{ par
duodu už $13,500 arba mainysiu 
ant didesnio namo, arba priimsiu 
bučemę ar kitokį biznį kaipo pirma 
įmokėjimų.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, po 4 kambarius, namo kaina 
$8,500, mainysiu ant bungalow ne
paisant apielinkės. Su virš minė
tais reikalais kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku rastu padarytum 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DELT( 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

BARGENAS ir lengvos išly- 
os. Beveik nauja 6 kambarių 
•ungalow ir dviejų karų gara- 
as, galima nupirkti lengvais 
šmokėjimais arba už cash. 
Iungalow randasi Marųuette 
4anor prie boulevarų ir gat- 
/ekarių. Parsiduos $1,500., pi
liau negu verta. Del informa- 
•ijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

MAINYSIU
Savo gerą mur. namą 

Bridgeporte 
j Marųuette Parko 

arba Brigliton Parko 
apielinkės 

Meldžiu atsiliepti
Canal 4960

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

CALUMET 
DISTRIKTE

Kur bus ateitis
— Prieplauka — 
Parsiduoda pigiai 
Arba mainosi 
ant namo.
5 akeriai žemės 
Našlė priversta yra 
tą padaryti.
šaukit Canal 4960.
Arba rašykit

807 W. 18th St.

TIKRI BARGENAI
2-6 kambarių apt. mūrinis 

namas, karštu vandeniu šildo
mas 1 flatas. Tikras barge- 
nas.

4155 Archer Avė.

2-4 kambarių apt. medinis 
namas, tik $700 įmokėti.

4155 Archer Avė.

DIDELIS BARGENAS 
Brighton Parke

6 KAMBARIŲ namas, yra sudėti 
visi reikalingi įtaisymai ir apmokėti, 
taipgi vėliausios mados fikčeriai. H 
Bloko nuo Archer ir Kedzie gatve 
karių, 1 blokas nuo mokyklos. Savi 
ninkas parduoda labai pigiai — už 
$5,000 ir ant lengvų išmokėjimų.

Del platesnių informacijų kriepki- 
tės pas
J. N. Zewert and Co. 

4377 Archer Avė.

3% PIGIAU ŠIA SAVAITĘ
8 FI^ATŲ namas, 5-6 kambarių, 

•>aru šildomas, 2*4j bloko nuo 63 St. 
r Halsted St., kaina $10,000, $50 J 
nėnesi, rendos $510 į mėnesį.

2 flatų mūrinis. 6-6 kambarių, 
arštu vandeniu šildomas, garažas, 2 

blokai iki 68 St. ir Halsted St. $3,000 
•ash, $100 J mėnesį, rendų $125 j 
Mėnesį, savininkas. Radcliffe 2520. 
7519 So. Halsted St.

2 FLATU. fi-0 knmbarlq, mirgojimui por- 
Mal. su Miniai r. karAtu vandeniu Aildoma*. 3 
'carų raraian, lotas .'13x126. Artesian, netoli 
'levon, kaina $13.000. Tiktai bink| ImokAti, 
*<1tua Jenfvalt lArnoltėjimaia. Puikus bar»- 
renas. T. H. Evans. 7100 N. Westwn Are. 
Korers Park 27S7.

2-4 kambarių mūrinis 
mas, naujas yra viškai ir 
pas.

Tikras bargenas.
4155 Archer Avė.

na-
skle-

Atdara visą dieną nedėlioj.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė 

Netoli Richmond St. 
Tel. Lafayette 8705

GARADŽIUS NEŠA 10%
Ant indėtų pinigų, mainysiu, kas 

ką turite mainyti, priimsiu lotus, 
namų, farmą, morgičius arba bile 
kokį biznį, neskirinant apielinkės.

Del platesnių informacijų kreipki
tės pas

■ WM. GRITENAS

3241 So. Halsted St.
* 2nd Fl.
Tel. Victory 5065

GERAS INVESTMENTA8
Pardavimui naujas mūrinis namas O fla 

tų arti Halsted ir 7(Hh, parduosiu plriai 
arba mainysiu bile j ką kaipo dalj inmo 
KCjimo. VVALTER J. PAUL. fiflOl Soutl- 
VVestern Avė., Tel.( Republic 4170.

PARDAVIMUI didelis mūrinis na
mas ir krautuvė ir flatai, Milwau 
kee, netoli Logan blvd. Geras de’ 
bile kokio biznio. Tuoj galit kraus 
tytis, bargenas, $25,000, cash $7,000

Savininkas
Tel. Keystone 2044 arba 4465

7 KAMBARIŲ FRONTAS MURO 
KAINA $6,540

Visas plieno konstrukcijos, 2 auk
štų, tile vana, įmūryta vana, pentrė 
3 miegruimiai, ujęnavietė, ekstra toi- 
lėtas, aržuolo gnndys, fumas, pas
tatytas ant jūsų loto lengvomis sų 
lygomis. ApŽiurėkit namus, 

8' So. Dearbom,
Room 701, 

Central 2364

PUIKUS naujas 6 kam. bungalow 
tile vana, karštu vandeniu šildomas 
2 karų garažas, cementuota gatve i' 
člė, lotas 32x125, pusė bloko nu* 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo 
siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

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

J. J.
2458 W 71st.

MEŽLAIŠKIS
St. Republic 4587

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu '— ' 
mas, L_‘__  * ~
dos mados maudynės 
fikčeriai, lotas 80x125, 
nrie 6647 So. Tai man Avė. 
mvininką, Rainbow Electric, 
Park 2976.

1 vandeniu Šildo- 
lietaus lašų vana ir vėliau- 

kambario 
apžiūrėki! 

šaukit 
Hyde

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
hungalow, $7500. Galit pamatyti 
orie 1621 So. 56 Avė. Cicero. Netoli 
nuo 12 St. karų ir Douglas Park 
elevatorio. Cash reikia $2000.

Atsišaukit
ED. DUBSKY, 

2185 So. 56 Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė bun£alow su miegamais porčiais, 
Modemiška. Greitam pardavimui, 
extra bargenas dėl ligos šeimynoj. 
6236 So. Rockwell St.

ATIDA BIZNIERIAMS
PARDAVIMUI ką tik užbaigtas 

Hatvti bizniavas namas ant 71 St. 
’r Westem Avė. Tinkamas bile ko
kiam bizniui. Pasiskubinkit, nes Ši 
proga ilgai nesitęs.

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

PARDAVIMUI 2 aukštų muro na
mas, 2 fl. no 5 kamb. 1 u. 3 kamb., 
Štoras ir virš Storo, 8 ofisai. Geram 
stovyje. 2 metų senas, 2419 West 
Marųuette Road.


