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Amerikos rašytojo 
atsilankymo sovietų 

Rusijoje įspūdžiai
Dreisser radęs Rusijoje tebe

viešpataujantį vargą, atsili
kimą, valdininką nekompen* 
t ent iškurną, pinigų aikvojimą

U)N1X>NAS, vas. 3. — Zi- 

nomas Amerikos rašytojas, The- 
odore Dreisser, parvyko iš so
vietų Rusijos anksčiau, negu jis 
manė, ir grįžti atgal j Rusiją 
nebenorĮs. Gyvenimas Rusijoje 
esąs nepakenčiamai liūdnas, slė
gte slegiąs.

Dreisser buvo nuvykęs į Ru
siją sovietų valdžios kviečia
mas. Sovietų valdžia apmokė
jo visas jo kelionės išlaidas ir 
davė jam specialiu ių privilegijų. 
Sovietijoje jis aplankė daug 
miestų miestelių, kaimų, ka
syklų ir pramonės centrų, lė
čiau niekur negalėjęs atsikraty
ti sovietų “palydovų/* kurie 
dieną naktį niekur nesiliko nuo 
jo.

Nors jis pastebėjęs, kad ku- 
rie-ne-kurie bolševikai nuošir
džiai darą pastangų įvesti socia
linių pagerinimų, kaip antai 
aprūpinti darbininkus butais, 
apsaugoti žmonių sveikatą, etc., 
tečiau visą tą trukdąs techniš
kas nekompetentiškumas, visiš
ka ekonominės pusiausvyros 
stoka. Del to visa socialinė 
santvarka penusistojus.

Dreisser matęs kai kurių at
budimo žymių, bet visur tebe
viešpataująs amžinas skurdas, 
tebesibastą daugybė palaidų 
benamių vaikų, visur stoka bū
tiniausių gyvenamųjų reikmenų 
ir prekių, visur neapsakomas 
atsilikimas, visur į akis krin
tąs administracijos nevalumas. 
Jis stebėjęsis aikvojimu valsty- 
)>ės turto, kaip antai barstymu 
pinigų didelei ginkluotei, užsie
nio propagandai etc., tuo tarpu 
kai vaikai badu stimpą.

Dreisser rengiasi netrukus 
grįžti į Ameriką.

Didelis gaisras
Fall Rivere

Ugnis nušlavė penkis miesto 
blokus biznio centre, pada
rius $25,000,000 žalos

FALL RIVER, Mass., vas. 3. 
—<Čia siautė didelis gaisras, 
nušlavęs j>enkis miesto blokus 
pačiame biznio centre. Ugnies 
padaryti nuostoliai, kaip ap
skaičiuoja, siekia apie 25 milio- 
nus dolerių.

Sudegė daugiau kaip dvide
šimt didelių trobesių, jų tarpe 
du teatrai, šeši bankai, trys 
viešbučiai ir keli didžiausi ofi
sų trobesiai. Gaisrui gesint pa
galbon buvo pašauktos gaisri
ninkų komandos iš kitų miestų 
dagi iš Providence ir Bostono.

Gaisras kilo vakar apie 7 va
landą vakaro apleistame Poca- 
sset Manufacturing kompanijos 
fabriko trobesy, ir iŠ čia grei
tai persimetė j kitus namus. 
Tik po astuonių valandų kovos, 
apie 3 valandą ryto ugnis pa
vyko sukontroliuoti.

Graikijos ministerių 
kabinetas pasitraukė
ATĖNAI, Graikija, vas. 3. 

— Nesusitaikęs dėl naujų ke
lių programo, ministerių kabi
netas šiandie rezignavo.

Naują valdžią sudaryti pa
kviestas Kafandaris, progresis- 
tų-liberalų vadas.

i Kasyklų streiklau
žiai puolė miestelį

Kompanijų samdomi galvažu
dys šaudė mokyklą ir strei
kininkų barakus

PITTSBURGII, Pa., vas. 3.— 
Broughton kasyklų miestelio 
mokykla tapo uždaryta ir mo
kyklos valdyba pareiškė, ka6
ii nehus atidaryta, tol, kol vy
riausybė duos užtikrinimą, jo- 
gei daugiau nebeatsikartos šau
dymai j mokyklą, kaip kad įvy
ko vakar.

Mokyklos valdyba sako, kad 
vakar į Broughtoną atsibastęs 
streiklaužių būrys ir ėmę už
puldinėti streikuojančius ang
liakasius ir jų šeimas, gyvenan
čias barakuose, o kai kurie jų 
ėmę pro langus šaudyt į mo
kyklą. Galvažudos streiklaužiai 
dukę po miestelį, kasyklų kom
panijos policininkų ir sargybi
nių globojami.

Miestelio mokyklų komisija 
pasiuntė gubernatoriui Fishe- 
iui telegramą, prašydama ap

saugos nuo kasyklų kompanijos 
pasamdytų galvažudų.

New Yorko bedar
biai reikalauja vy
riausybės pagalbos

škaitmeningas bedarbių mitin
gas Manhattan Lyceume; po
licija neleido demonstracijos

NEW YORKAS, vas. 3. — 
Manhattan Lyceum salėj va
kar įvyko skaitmeningas bedar
au mitingas, kuriame buvo pri
imta rezoliucijų su reikalavi- 
nais paramos bedarbiams.

Susirinkime buvo nutarta rei
kalauti, kad miesto meras (bur
mistras) atidarytų ginklines, 
mokyklas ir kitus viešuosius 
trobesius, kur bedarbiai galėtų 
asti išltą nakvynę, ir kad butų 

'steigtos nemokamos bedar- 
iams virtuvės.
Nutarta reikalauti, kad butų 

nudėti viešieji darbai, kur be
darbiai galėtų rasti darbo.

Jie reikalauja, kad butų js- 
eigtas nuolatinis a|xlraudos 
ondas bedarbiams, kuriam iš- 

’aikyti samdytojai turėtų mo
kėti tam tikrą mokesnį.

Pagaliau bedarbiai reikalau- 
;a, kad federalinė valdžia rem- 
*ų prekybą su Rusija, kaip vie
lą priemonių kovai su ekono- 
niniu krizių.

Po mitingo bedarbiai bandė 
>aradu eiti į rotušę ir savo re
voliucijas pristatyti merui, te
čiau policija demonstracijos 
’aryti neleido.

Papa aprobavo taikos 
sutartį su Čechoslo- 

vakais
ROMA, Italija, vas. 3. —Kar

dinolas (rasparri, pupos valsty
bės sekretorius, pranešė Eduar- 
lui Benešui, čechoslovakų už- 
ienio reikalų ministeriui, kad 
>apa aprobavęs modus vivendi 
nutartį, kuri buvo praeitą gruo- 
!žio mėnesį padaryta tarp Če
koslovakijos ir Vatikano.

AT&MĖ $13,000 Iš BANKO 
TARNAUTOJO

PHILADELPHIA, . Pa., vas. 
3. — Keturi banditai smūgiu 
per galvą apsvaigino Colonial 
f rust kompanijios pasiuntinį, 
,?ranką Rossą, ir atėmė iš jo 
>13,000, kuriuos jis nešė. Ne
rūkus trys tų banditų buvo su

gauti ir dalis pinigų atgauta, 
>et ketvirtasis sugebėjo pasi- 
dėpti.

Indai piktai pasitiko 
anglų Indijos refor

mų komisiją
Madrase, Bombėjuj, Kalkutoj 

paskelbta gedėjimo diena ir 
surengtos nedraugingos de- 
monstraiejos prieš Britus

MAIML-\S, Tn<lla, vas. S. ----
Ryšy su atvykimu iš Londono 
karališkos Indų reformų komi
sijos, kuriai pirmininkauja 
Sir John Simon, šiandie čia j- 
vyko neramumų, per kuriuos 
vienAs asmuo buvo užmuštas ir 
Denki pavojingai sužeisti.

Indai, kurie nepalankiai žiu
ri į tą karališką komisiją, jos 
įtvykimo į Indiją dieną pa
skelbė hartalą, lai yra gedėji
mo diena. Visos krautuvės ir ki- 
los įstaigos mieste buvo užda
rytos, omnibusai ir rikšos su
stoję. Buvo suruošta demon
stracija, ir kai demonstrantai 
pastebėjo vieną krautuvę, atda- 
ą, jie ėmė ją bombarduoti ak

menimis ir pagaliais. Atvykus 
giptfluota policija šovė į mi
nią, ir tas buvo priežastim riau
šių. Kai kurie policininkai buvo 
skaudžiai apdaužyti.

Nepalankios Anglijai demon
stracijos įvyko ir kituose Indi- 
ios miestuose -- Bombėjuje, 
Kalkutoj ir k., kuriuose taip 
oat paskelbtas gedėjimas.

Ispanijai gresia vi
suotinas streikas

Barcelonoje metė darbą 100,- 
000 darbininkų, protestuoda
mi prieš naujus mokesnius

I1ENDAYE, Francijos-Ispa- 
nijos siena, vas. 3. — Iš Barce- 
onos, Ispanijoje, praneša, kad 

ten sustreikavę 70 nuoš. darbi
ninkų, protestuodami prieš 
naujus pajamų mokesnius.

Streikas sparčiai plečiasi, bet 
neramumų dar nebuvo. Viena
me tik Sans priemiesty dėl 
streiko sustojo trisdešimt trys 
fabrikai. Tas pats dedasi ir ki
tose vietose. Bendrai iki šiol 
mete darbą apie 100,(M)0 dar
bininkų.

Barcelonon sutraukta daug 
policijos ir milicijos, kadangi 
bijoma neramumų.

GENEVA, Šveicarija, vas. 3. 
— Pranešimas iš Barcelonos 
sako, kad dėl streiko padėtis 
ten darantis vis rimtesnė. At
rodą, kad kilsiąs visuotinis dar
bininkų streikas.

Griuvus valdovų rūmų 
siena užmušė 11 

žmonių
MEQUINEZ, Francuzų Moro- 

ka, vas. 3. — Sugriuvus Mulai 
IŠinaelio rūmų siena sutriuški
no šalę stovėjusius kelis nedi
delius maurų namus kartu su 
buvusiais juose gyventojais. Iš 
griuvėsių išimta vienuolika už
muštųjų kūnų.

Mulai Išinaelio rūmai buvo 
statyti dar šešioliktajame šimt
mety.

\ . Chicagai ir apielinkei federa-
Tėvas ir keturi vaikai linis oro biuras šiai dienai pra

žuvo Ugny našauja:

MINNEAPOLIS, Minn., vas. 
3. —• Cottage Woode, netoli nuo 
Minneapolio, sudegė gyventojo 
I^eono Willey namai, kurių ug
ny žuvo patsai šeimininkas ir 
jo keturi vaikai. Wiley žmona, 
nors skaudžiai apdegus, su kū
dikiu išsigelbėjo. Gaisras kilo 
kai visa šeimyna miegojo.

(Atlantic and Pacific Photo)

• Vicente Blasco Ibanez, garsus ispanų rašytojas, kuris sau
sio 27 dieną mirė Mentone, Francijoje. Kadangi jis buvo res
publikos šalininkas, aštriai atakavo Ispanijos karalių Alfonsą 
ir buvo didžiausias Primo Riveros diktatūros priešas, Ibanez 
buvo priverstas gyventi užsieny kaip politinis tremtinys. Iba- 
nez yra parašęs nemaža stambių apysakų, kurios yra išverstos 
ir į kitas kalbas. Plačiajai amerikiečių publikai Ibanez žinomas 
yra bent iš jo apysakų “Keturi Apokalipsės Raiteliai” ir “Krau
jas ir Smiltys”, suvartotų krutamiems paveikslams.

8 žmonės prigėrė, 
baržoms paskendus

NORFOLK, Va., vas. 3. — 
Jūrėse ties Barnegat švyturių, 
per stiprią audrą paskendo dvi 
baržos, Catonsville ir Arkansas, 
plaukusios iš Norfolko į Nevv 
Yorką. Astuoni abiejų baržų 
įgulos žmonės prigėrė.

Baržos buvo valko Baldrocko 
velkamoj, bet jos nutruko ir 
žlugo. Valko žmonės, dėl smar
kiai įsisiūbavusių vilnių, nega
lėjo pagalbos suteikti.

Čilė užgina vaikams 
matyti piktadarybių 

ir meilės filmas
SANTJAGO, Čilė, vas. 3. — 

švietimo ministerija išleido de
kretą, kuriuo vaikams iki 15 
metų amžiaus užginama lauky-, 
ti krutamuoslus paveikslus, 
vaizduojančius piktadarybių ir 
meilės scenas. Jie gali lankyti 
tik legendų, istorinių kelionių ir 
nekaltų komedijų filmas.

Rado naują salą
BATAVIJA, Java, vas. 3. — 

Vandenyne, j vakarus nuo Kra- 
katao salos, kur nesenai įvyko 
ugniakalnio išsiveržimas, dabar 
surasta nauja sala.

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis ir 
stipresnis daugiausiai pietų va
karų vėjas.

Vakar ' temperatūros buvo 
tarp BV ir ort - į - 

šiandie šaulį? teka lei
džiasi 5:07. Mėnuo leidžiasi 
6:32 ryto.

Jugoslavijos kabine
to krizis

Marcma, kad parlamentas bus 
paleistas ir paskelbti nauji 
visuotini rinkimai

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vas. 3. — bemok ratiniams mi- 
nisteriams rezignavus, Jugo
slavų valdžioj įvyko krizis.

Nors ministeris pirmininkas 
Vukičevič dar viso kabineto 
rezignacijos neįteikė, manyda
mas jį dar reorganizuoti, te
čiau abejojama, ar jam bepa
vyks *kas padaryti nepaleidus 
parlamento ir nepaskelbus nau
jų rinkimų.

Siūlo Meksikai 50 mili- 
onų paskolos keliams 

steigti
NOGALES, Ariz., vas. 3. — 

Pranešimas iš Meksikos Miesto 
sako, kad tam tikra amerikie
čių finansinė firma siūlanti 
Meksikos valdžiai, $50,000,(MM) 
paskolos vieškelių steigimo kra
šte darbams. Krašto kelių ko
misijos pirmininkas Octavio 
Dubcis tą pasiūlymą pristatęs 
prezidentui Gailesni apsvarsty
ti.

Londoniečiai nemoką 
angliškai, sako Shaw
LONDONAS, vas. 3' — Gar

sus anglų rašytojas dramatur
gas Bernard Shaw pataria sve- 
čiašaliams vengti mokytis tai
syklingai angliškai kalbėti. 
“Jei jus išmoksite ir taisyklim 
gai kalbėsite angliškai, niekas 
Londone jūsų nesupras,’’ sako 
Shaw. “Londone iš kiekvieno 
tūkstančio 999 ne tik vartoja 
blogą anglišką kalbą, bet ir tą 
pačią blogai kalba.’’

■ ............. ...............................

JOLIET, UI., vas. 3. Stan
ley Marawfcki, plėšikas, nuteis
tas kalėti ikį gyvos galvos, bu
vo kalėjimo sargo mirtinai pa
šautas, kai jis bandė ištrukti iš 
kalėjimo.

Kinų nacionalistų 
konferencija Nan- 

kine prasidėjo
ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 3.

Nankine šiandie prasidėjo 
plenarė Kuoinintango [Kinų 
nacionalistų partijos] vykdomo
jo komiteto sesija. Iš bendro 
trijų dešimčių šešių narių skai
čiaus dalyvauja dvidešimt šeši. 
Tarp dalyvaujančių yni devyni 
Kantono delegatai, vadinami 
“radikalai.”

Konferencijos tikslas yra 
bandyti įsteigti vienybę tarp 
įvairių 1 akcijų, reorganizuoti 
nacionalistų valdžią, išdisku- 
suoti kitus svarbiausius poli
tikos klausimus ir, pagaliau, su
stiprinti kampaniją prieš Peki
no militaristus.

Papa ekskomunikuo- 
ja 50 katalikų

Už tai, kam per teismą reika
lauja iš vyskupo ir kunigų 
apyskaitų iš parapijiečių pi
nigų

PROVIDENCE, R. 1., vas. 3. 
— Vietos laikraštis The Rhode 
Islander praneša, kad papa Pi
jus XI įsakęs Providenc’o kata
likų vyskupui VVilliamur A. 
Hickey ekskomunikuoti advo
katą Elphege J. Daignaultą ir 
daugiau kaip penkiasdešimt ki
tų asmenų, jų tarpe du katali
kų kunigu.

Mat adv. Daignault ir kiti jo 
rėmėjai iškėlė bylą prieš vys
kupą, kunigus ir |>enkioiikos 
parapijų “trustisus”, reika
laudamas per teismą, kad jie 
duotų apyskaitas iš parapijie
čių sumokėtų pinigų ir aukoji
mų. Skundėjai sako, kad kai 
kurie tų pinigų buvę sumokė
ti ne parapijų reikalams, bet 
kam kitam.

Prancūzų komunistai 
meta laukan Troc

kio šalininkus
PARYŽIUS, vas. 3. Del 

to, kad jie, kaip Trockio rėmė
jai, aštriai kritikavo Stalino 
diktatūrą sovietų Busi joj, po 
aitrių debatų iš Prancūzų ko
munistų partijos tapo išmesti 
trys žymus opozicijos vadai, 
Suzanne Gira uit, Marguerite 
Faussecave ir M. Barbe.

Partijos taryba surado, kad 
tie trys nariai “visai priešta
rauja komunistų partijos leni- 
nistiškos disciplinos principams 
ir programui.”

Buvęs Turkų ministeris 
areštuotas dėl ko

rupcijos
ANGTRA, Turkija, vas. 3.— 

Vyriausybės įsakymu policija 
areštavo Išan Bejų, buvusį lai
vyno ministerį. Kaltinamas dėl 
korupcijos savo pareigų ėjimo 
laiku. Išan Bei uždarytas kalė
jime ir bus tuojau atiduotas į 
teismo rankas.

Suėmė 5 kinų komunistus
SINGAPŪRAS, vas. 3. —A- 

reštuota penki kiniečiai, jų tar
pe viena moteriškė, kaltinami 
kaip komunistų agitatoriai. 
Daug komunistų literatūros 
taipjau suimta.

FREEPORT, III., vas. 3.
Prohibilijos agentai vakar čia 
padarė medžioklę ir areštavo 
dvidešimt smuklininkų, parda
vinėjusių svaigalus.

Lietuvos žinios.
1928 m. biudžetas Mini 

sterių kabinete

KAUNAS, 1. 11. — Ministe- 
ri kabinetas savo posėdy svar
stė 1928 m. valstybės biudžetą, 
švietimo ministerijos sųmata 
numatoma apie 35 milijonus li
tų sumai. Pernai šviet. minis
terijai buvo skirta apie 32 mi- 
lijon. litų. Universiteto sąma
ta priimta 3(4 mil. litų sumai.

Kauno karo komendan
tu skiriamas Saladžius

KAUNAS.— Teko sužinoti, 
kad Kauno karo komendantu 
busiąs paskirtas dabartinis ka- 
10 kalėjimo viršininkas majo
ras Saladžius.

<

Baisi žmogžudystė Ši
monių kaime

KAUNAS. — Sausio 9 d. nak
tį Biržų apskrity Pasvalio val
sčiaus, Šimonių kaime nežino
mi piktadarai išžudė Miko Vaiš
vilos šeimą.- Piktadariai nušovė 
Miką Vaišvilą, jo žmoną Elžbie
tą ir tarnaitę Barkevičiutę Ve
roniką. Slėpdami pėdsakus gal
važudžiai padegė trobesį, ku
riame buvo išžudyta šeima. Įvy
kio vieton išvyko kriminalinės 
policijos valdininkai, kuriems 
pavyko užklupti tikrus nusikal
tėlių pėdsakus.

Kiek ir kam Lietuva 
skolinga

Lietuvos skola Anglijai 
ir Amerikai

<• -----------
KAUNAS. I. 11. (Elta).

Finansų departamento praneši
mu, 1928 m. Lietuva iš viso 
(kartu su nuošimčiais) turi 
sumokėti užsieniui 3,660,738 litų 
'kolos. Iš tos sumos šiomis die
nomis jau pasiųsta 1,500,000 lt. 
Anglijai, kuriai bendrai Lietu
va iki 1932 metų turi išmokėti 
7,500,000 litų skolų.

Praeitais metais liepos mėn. 
1 diena Amerikai sumokėta 
skolos amortizacijų 320,000 
litų ir nuošimčių 896,900 litų. 
Amerikai Lietuva vra skolinga 
61,625,900 litų ir tai stam
biausia Lietuvos skola. Išmo
kėjimo terminas baigiasi 1986 
metais.

Be to, už amerikiečių “Lais
vosios paskolos” bonus 18,463,- 
500 litų sumai iš 5% už pra
ėjusius metus sumokėta 900,- 
900 litų. Bet kadangi beveik 
usė tų bonų yra Lietuvoje, tai 

užsieniui tereikia sumokėti apie 
450,000 litų.

h ■ =i

“Naujienų” Kon-
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų" 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus pareinti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.
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NAUJIENOS, Chicago, IU. Padienis, vasario 4, 1928

CHICAGOS1

ŽINIOS
Jūsų saugumui

Michael Hughes, policijos 
viršininkas.

Bukite atsargus rašydami ir 
mokėdami čekius

Tūkstančius ir tūkstančius 
dolerių chicagiečiai praranda 
kas savaitė išmokėdami če
kius nepažįstamiems žmonėms. 
Dabokitės turtingos išvaizdos 
ir iškalbingų ponų, kurių jus 
nepažįstate. Musų apsunk- 
riausieji vagys visuomet gerai

KfėkVfeAAfte Atsitikime, kai 
nepažįstamas žmogus prašo jus 
išmainyti čekį arba draftą, bu- 

tiVcri, kad tas e. Itin arba 
draftas yra tinkamai paliudy

ta.
Daugelyje atsitikimų čekis, 

kuriame buvo parašyta žodis 
“and” tapo perdirbtas į “thous- 
ands’1 pridėjus “thou” prie 
“and”. Badykite numerius 
vieną erti kito, taip kad vidun 
negalima butų įterpti naujos 
skaitlinės. Čekis, kuriame y- 
ra parašyta žodis “eight”, ga
lima lengvai perdirbti į “eigh- 
ty” pridėjus raidę “y” ir prie 
numerių — 0. Galima ir kito
kias sumas suklastuoti. Taigi 
bukite atsargus.

Rašydami čekį, pradėkite ra
šyti jį prie pat kairiosios če-

kio pusės krašto. Rašykite žo 
džius vieną arti kito, o likusią 
vietą tarp parašymo ir atspau
sdinto čekyje žodžio “Dollars” 
užpildykite aiškiu brūkšniu. 
Nepalikite nei trupučio vietos, 

kurioje butų galima kas nors 
įrašyti arba permainyti.

Visuomet pavardę pasirašy
kite aiškiai. Neįskaitomą pa
vardę lengviausia pamėgdžioti. 
'Turėkite visuomet omenyje 
aukščiau išreikštus patarimus. 
Neatsargumas gali kainuoti 
jums visą jūsų balansą ban
ke. ‘

[RADIO program i READEJ^JIEN0S

CHICAGO STATIONS TODAY

SATUKDAY

BANK

VISADA TA PATI ISTORIJA
Tėmykit gyvenimus pralobusių žmonių. 

Jie jaunystėj ėmė taupyti. 
Reguliariai ir be sustojimo.

Po to 
Investmentai i saugias vietas

Jie nepuolė ten, kur buvo žadamas greitas 
ir didelis pelnas

6% nešantys Pirmųjų Morgičių 
Auksiniai Bonai 

ir
6r< nešantys Pirmieji Morgičiai.

Nuošimčiai iš naujo investuojami—tas tę
siama toliau ir toliau — vis plečiant 

ant didesnės skalės ir tas baigiasi 
turtų sukrovimu.

Daleiskit pasiūlyti jums šį programą.

i CENTHALTSS'BANK |
»! i| TRUSTINE KOMPANIJA |

9 1110 West 35th Street gCHICAGO, ILL. |
S

Vaistijinis Bankas ♦ Biržos Bankas

Proto higiena
Gal paprastas pilietis, netu

rįs susidūrimo su ligoniais, ir 
nežino, kad ir proto ydų turin
tys ligoniai, kurie randasi val
stijos ligoninėse, skaito už gar
bę pažymėti kuo nors tokiu, ko 
kiti tokie pat ligoniai negali pa
daryti. Tas pasakymas yra 
ypač teisingas, kai kalbame a- 
pic proto ligonius, kurie gali 
pasirodyti kaip muzikantai.

Žinant tai, kiekvienoje Illi
nois valstijos . ligoninėje yra 
benas arba orkestras, kurį su- 

1 daro tie patys proto ligoniai. 
, Didžiuma tų muzikantų pramo
ko pasirodyti su muzikos in
strumentu toje pačioje ligoni
nėje, kurios įnamiai jie yra, ir 
kai kurie jų pasiekė aukšto to
bulumo, — taip sako Alex 
Ilershfield, valstijos daktaras 
proto ligoms gydyti, dirbąs Vi
suomenės 1 -abo Departamento 
priežiūroje.

| Valstijos ligoninėse, kur ran
dasi proto ligomis sergantieji, 
koncertai duodama reguliariai; 
įnamių benai ir orkestrai gro
ja taipgi šokiams ir kitais at- 

i vėjais, kai pasirodo reikalo. Or
kestro arba beno nariai turi 
didelio smagumo iš to, ir jau 
yra pripažintas visų faktas, kad 
ne vienas jų pasitaiso protu 

, kartu su tobulėjimu muzikoje.
čia mes galime matyti mu

zikos vertę kaip žymią pagalbą 
atgriebimui minties kalbamų 
pacientų.

A-C SETAS
$15

Geresnės Anglys
Mažiau Pelenų

-UŽ TOKIĄ PAT KAINAS
Skaitykit ką vienas lietuvis musų kostumeris sako apie

BRIGHTONANGLIS
“Ai noriu padėkavoti jums už anglys, kurias gavau keletas 

dienų atgal. Tai yra geriausios anglys kokių retai kada pasise
ka gauti. Aš turėjau nustatyti mano boilerį, ir dabar suvartoju 
tik 50 % kuro. * Matosi visai nėra akmenų Šiose anglėse, dega 
palengvo bet su dideliu karščiu ir labai mažai pelenų lieka.*’

KAINOS:

POCAHONTAS

Lump & Egg $11.30

Mine Run 7.75

ORIENT FRANK- 
LIN CDUNTY
Lump , $8.25
Egg and Nut ..8.00

S'OLVAY COKE
Range $12-50
Nut 12.00
No. 2 Nut 10.25

Phone Virginia 1050

BRIGHTON
C'oal and Building Material Co.

3701 South Maplewood Avė. ,
“Nei vienas orderis nėra mums perdidelis.
Nei vienas orderis nėra permalus dėl pa ten kini m o.” 

.rmurmmmm x xxxxxx xnxnmn rxxxxxxx x rrrr n

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setų 

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

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

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

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. Wells St;
Harrison 8233

. įsigyk

GERIAUSI
įsigyk

NAUJAUSI
Atwater

M^ADIO
ČIONAI

Lengvais Išmokėjimais!

ATEIK ŠIANDIE

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE C0.
3621—23 S. Halsted St.

NAUJIENOSE 
GARSINKITES

12th STREET
T«l. Kedzie 8902

8514-16 Rooaevelt H4.
artį St. Louia 

CfllCAGO, ILL.
—Sermon

8:30—K FI (010), Los Angeles — 
network—symphony

8:30—W()H (710), Newark— Co
lumbia netvvork—American sing-

8:45^-WJZ (660), New York —Ju- 

bilee singers
9—ČNRW ‘

chestra
9—KTHS

sic
9—WEFC

—Music
9—W0H—710), Nevvark—Columbid 

netvvork
9—WSUI (550), St. Luois—Music. 

TUESDAY, Fberuary 7, 1928
245.8 M—WEV1>—New York City 

1220 KC
1:00—Marjoric Delf, popular sopra-*

> no
1:20—Roland VVeber, Richard III, 

Shakespere
40—Margaret Fry, lyric soprano
00—Irving Cheyette, violin
20—Myra Norton, piano
40—Dorothy Johnson, dramatio 
soprano

3:30— Professor Charlette Pokary, 
Gerinau literature

3:20—Abe Berg, violin
3:40—Inis Shoff, coloratora sopra

no
4:00—Ilorace Holley, editor of

World Unity, International Peace
4:20—Lillian Dubliu, soprano iAe- 
dersinger
4:40—Raymond Burrovvs, piano

harmony
5:00—Avis Phillips, Canadian dra- 

matic soprano
5:20—Civic Repertory Theatre,

reader .
5:40—George Ebert, baritone
9:00—Debs Trio
9:15—John Neviu Sayre and CaroJ 

line Wood, Central American 
Mission of Good \Vill Report

9:45—Mr. and Mrs. Hans Popperj 
violinist and soprano

10:10—Debs Trio
10:15—Rebel Poets
10:30—Debs Trio
10:45—Jack Phillips, baritone, 
11:()()—American Trio
11:30—Cardinal Orchestra

620k—WCFL—484m.
m. -Munlcipal program10

12—Organ reųuest concert
5— Organ concert
6— Talka; musical program
7— News report; health talk
8— 12—Popular program; songs;

orchestra
870k—WLS—345

n. m.—Farm news; tiine sigmils 
30—Board of trade (servicc re- 
peated every half hour to 1:30). 

10:30—Live stock market 
11:40—Pianist; time signals 
12— Dinner-bell program; wcather;

live stock market—seed crop con- 
dition; Harmony trio; fiddler 

5:15—Sports; organ; tiifte; Picd

a.

(740), Wlnnipeg — Or-

!) 
0

(780), Ilot Springs—Mu
(620), Berrien Springo

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznį Gruodžio 31, 1927 m., kaip 
yra padarytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Vaisi.

6— Murkėte; sports; orchestra; 
news

1—Scrapbook; (National baru dance; 
banjo, harmonica and guitar; 
Hawaiian music; orchestra; or
gan; ųuartct

11:30—Barn dance; three orchest
ras

980k—W1BO—306m.
2:30—Organ recital
3:30—Orchestra; popular artiste
7— String trio; sports; orchestra 
7:30—Feature; tenor and soprano
10— Orchestra; pianist; songs

980k—WH T—306m.
10 u. m.—Chlldren’s hour; pianist; 

songs
12—Organ; fanu news; Nveathcr
1—Trio; pianist; tenor
o—č>ports; organ program; talk 
8:30—Wealher; eptertainers; sports 

ncws
9:30—Musical program
11— Your Hour league 

1040k—W EN R- \V BCN—228m.
11 a. m.—Home Service
12— Concert; voeal selections; 

pianist
1— Classical; organ and voeal
2— Popular program; orchestra 
j—Juvenile program
d—Orchestra and organ
7— Orchestra and voeal
8— Classical program
9:30—Organ; Orchestra; ouartet 

STATIONS OUTSIDE CHICAGO 
Evening Programs

8— CFCA (840), Toronto—Ensem-
ble

8—KTHS
chestra

8—KLDS
Concert.

8—WEAF (610), New York—Fid- 
dling.
8—VV.IZ (660), Ncw York—Operet- 

ta—“Merry Widow” to KY\V.
8—WSOE (111(1), Milwaukee—Pro- 

gram
8—AVTAM (750), Cleveland—Cava-

liers
8:15—WH Al) (1110), 

Baskethall, Marųuette1
8:15—K J HC

(780),

(110),

8:30- KTHS
Ensemblc 

8:30—W E AF
Tuneful 

9—WCC() 
9—WDAF

Music 
9—WEAF 
chestra. 
9—WJR 

ers 
9—WLW 

tainers 
9—\V()C 
9—WSM

1

*>

. RESURSAI
Paskolas ir discountai .......................................................... $2,995,736.85
Overdraftai ..................    742.79
J. V. Valdžios Investmentai ..................................................... 100,294.04
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ......................................... 578,155.26
Bankos namas (Eųuity) .............................................................. 20,187.64
Rakandai ir įrengimai .............................................................. 168,600.00
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ........................ 744,838.98

Viso turto ............................. $4,608,555.56

ATSAKOMYBE
Capitalai Šlakas ...........................................................................$200,000.00
Surplus ......................................................................................... $200,000.00
Neišdalintas pelnas .....................................   112,608.49
Rezervo accountai ................................................   31,359.84
Dividendai neapmokėti .....................................   8,081.00
Depozitų ..................................................................................... $4,056,561.73

Viso atsakomybių .................... $4,608,555.56

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

Hot Springs—O r-

Independence—

(1020)

(780)

(610), 
troupc 
(740), 
(810),

(610),

St.

Milwaukee— 
Butler

1 iouston—Con-

liot Springs—

New York

Paul—Music 
Kansas City

Ne\v York —Or-

(680), Detroit—Entertain-

(700), Cincinnati—Enter-

(800), Davcnport—Artiste 
(890), Nashville—Old op’- 

ry program
9—WSOE ...................

gan
9—\VTAM

sical
9— AVTMJ 

songs
CHICAGO STATIONS SUNDAY 

750 k—K Y W-K F KX—526m.
1— Roxy program
2— Instrumentai concert 
1:30—Church of the air 
5:30—Travclog vvith music
7:15—NBC Bluc netvvork program 
3:15—Weather; “'Pwenty Minutes of 

Good Reading” Rev. (’. J. Pernin 
9:15—NBC Blue network; violinist 

620k—WCEL—484
2:30-5—Studio program; songs; or

chestra
5:15—Question box
6:30—Utflrli radio hour; trio;

ųuartet.
670k—WMAQ-WQJ—448m.

1— Artist recital
2— Columbia chain program; sym- 

phony
4—Musical romance; trio
i:15—Chicago Evangelistic institute 

6:15—Symphony orchestra
7— 'Chicago Sunday Evening club 

choir; informal Bible talk, Dr. 
Robert E. Speav

9:15—Columbia chain program;
band

10— Dt I.uxc Dreamers
720k—WGN-WLIB—416m. <

12—‘Coinics for. childrcn
1— Organ recital
2— Musical program
3— Barytone and. accordion
4:30—Arabian nights enterlainment
6—Million sing; Punch and Judy; 

ensemble; Bible reading; aima
nai*.

7:30—Popular songs; “Auld Sandy” 
8:15- Program Irom Nlw York 
9:15—“Our nmsic-room
10—Feature; Sam ‘ii’ Henry; music 

box
H—Musical program; orchestra 
STATIONS OUTS1DE CHICAGO 

Evening Program
8— \VOR (710), Ncvvark—Columbia 

nctwork
8:15-AVHAS (930), Louisvillc — 

Orchtstra.
8:15—WEAF «>10),

Kėni hotir.
8:t5 -\V.1Z (660), 

Vibrant melodies 
8:20—\VEMC (520),

(110),

(750),

(1020),

Mihvauket— Or-

Cleveland —Mu-

Milvvaukee—Old

Ncvv York

Ncvv York

Berrien Springs

A T h) J O Liaudies Balsas 
Naujų 1928 m. No. 1. Kai
na tik 5c. Galima gauti 
“Naujienose”.

titaNaiittiiMMMiMMi

Tabako
Derliaus

• *

Smetona

Werrenrath, Koncertu Žvaigžde, At
randa Lucky Strikes Maloningais Jo 
Brangiam Balsui

“Savo koncertiniame darbe as, žinoma, turiu vyriausiai 
kreipti domę i savo balsą. Savaime suprantama, kad 
as esu labai atsargus pasirinkime cigaretų, nes jie turi 
būt tokios rūsies, kad maloningai atsilieptų i mano 
gerklę. As rūkau Lucky Strike, atrasdamas, kad jie 
patenkina mano kritiškiausius reikalavimus.99

Nei Jokio Gerklės Erzinimo •— Nei Jokio Kosulio.



šeštadienis, vasario 4, 1928

Tarp Chicagos
Lietuvių Į

Pasimatysime!
Sueisime, pasimatysime, pa

šoksime visi draugiai šį suba-' 
tos vakaru L. S. A. A. Studen
tu Pašalpos Fondo šokiuose.

Taip, taip, bus visokių: se-Į 
nų, jaunų, viduramžių. Bus ir 
tokių, kurie nešoka, bet stovi 
ar sėdi ir visgi linksmi darosi , 
kalbėdamies, girdėdami ir žiū
rėdami.

Prašome atminti, kad remda
mi šitą šoki jus sykiu remia
te gerą tikslą. Jus šelpiate L. S. 
A. A. Studentų Pašalpos Fon
dą, kuris dabar, be abejonės, 
vertas nuoširdaus pagirimo. 
Ale ne vieni tušti žodžiai reika
lingi parodyti. Fondas tai Fon
das. bet jo darbuotė negali tu
rėti pageidaujamą rezultatą, jei 
jis neturės rėmėjų.

Ir to gana! Litruanian friends, 
are you with us? See you at 
the Student-Benefit Fund L. S. 
A. A. Dance, this evening, Sat., 
Feb. 4, 1928, at the Crystal 
Kili HM) m of the Cooper-Carlton 
Hotei, 531x1 and Hyde Park 
Boulevard. — (’ommittee.

_ NAUJIENOS, Chicago, 

Automobilius užmu
šė lietuvių vaiką

Vakar, einant skersai gatvę 
prie savo namų, liko automo
bilio užmuštas Paul Sarau skis. 
I melų vaikas, gyvenęs 1359 
So. Maple\voo<l avė. Vaikutis 
gryžo iš netolimos sankrovos 
nešinąs maišiuką saldainių, 
kuomet ant jo užbėgo automo
bilius, kuris betgi, nelaimei iš
tikus, nesustojo ir skubiai pa
bėgo. Jokių laisnių automobi
lis neturėjo.

Prie Barine avė. ir Marųuet- 
te Road automobilius užmušė 
gatvekarių kompanijos darbi
ninką bridgeportietį, galbūt 
ilgi lietuvi John Wiickovich, 
44 m., 3315 Princeton Avė. Au
tomobilius taipjau nesustojo ir 
pabėgo. \Vickovich pa s i mirė St. 
Bernąrd ligoninėj.

ui.

JŪSŲ KREDITAS GERAS PAS 
THE NEW METHOD DENTISTS

Geri Dantys Yra Geriausis Užtikrini
mas Geros Sveikatos

. Natūraliai perliniai balti dantys su dykai gold crown $18.75 
Auksines crown ............................................................... 4.25

Baltos crowns .............................. ....... r............................. 4.00
Auksiniai fillings ........................'................... ..........j........  1.75
Sidabriniai fillings ............................................................. 1.00
Be skausmo ištraukimas ................................................. 1.00
Pabandyk musų savaitinių Išmokėjimų planą. Ncreik nieko 

jmokėti. šeši mėnesiai išmokėjimui be nuošimčių. Nieko nepapras
to, tik teisingas ir geras biznio metodas.

Darbas garantdojamas 20 metų, 18 metų biznyje.

Town of Lake
Pereitą šeštadienį, sausio 28 

d., šioje skaitlingoje lietuvių 
kolionijoje įvyko šauni siurpriz 
parė. Rengė ją ponia Šliogerie
nė poniai Jankauskienei. Parė 
įvyko svetainėje adresu 4400 
So. 1 lonore St. Kolektų sū
ri nkta buvo" net $220. Kadan
gi teciaus parė rengta vadina-' 
ma fifty-fifty sutartimi, tai 
parei išleista buvo tik. sako
ma, $75.00 ir |K>niai Jankau
skienei įteikta $55. Rėštas gi 
ėjo poniai Šliogerienei už triū
są. . . -y j'

O triūso ši pastaroji ponia 
turėjo tiek, kad net susirgusi 
po purės iš nuovargio. Bet ki
ti mano, kad ji susirgusi dėl 
piktų žmonių liežuvių. Dalykas 
toks, kad pradėta leisti paska
lai, jogei vaišės nekaštavusios. 
75 dolerių. Kad, girdi , valgy
ti buvę svečiams duota tik sė- [ 
dusiems už pirmojo stalo, kad 
antrojo stalo svečiams valgių 
nebetekę, kad svečiams nete-’ 
kę net ragauti vaisių, už ku
riuos buvje. sumokėta trylika 
dolerių ir septynios dešimtys 
penki centai.

Bet ką ten suvaikysi kas kaip 
kalba! žmonių liežuviais juk 
galima šiandien grindis šluos
tyti. Taip ilgi jie yra. Aš tu
riu pareikšti, kad viskas ėjo 
gerai, kad visko pilnai išteko 
ir dievui ir mamonų i, kaip sa
ko raštas šventas.

—Reporteris.

You will be a better buyer 
when you buy better made 

furniture from us
Mes dirbam vėliausios mados Par- 

]or Setus ir pritaikom kožnam pa
gal norą. Nepraleiskit progos, bet 
ateikit j musų dirbtuvę ir pamaty- 
kit tikrąjį sudirbimą. Pamatysite tą 
stiprų vidurinį sudirbimą (inside 
construction). Jums bus aišku, delko 
musų išdirbystės setai geriau dėvėsi 
ir ilgiau laiko.

Musų darbas atsako jūsų peržiū
rėjimo, mes įdedame į vidų setų dau
gel metų dėvėjimo, apart viršutinio 
materiolo. Žymiai sumažintos kai
nos dėl sutpries parties.

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP
Parlor sets made to order

3327 Archer Avė.
Show Room 3306 Archer Avė.

Phone Lafayette 8936 , j
/ I

J. v. BARAUSKAS I
FOTOGRAFAS

Pasekmingai 
tra u k i a m e 

** grupes ir pa-
vienius. Rei- 

/ ' kalui esant ei-
( V j naro į namus.

A H Musų kainos
X yl\ prieinam o s.

A Darbo geru-
• ^vmas užtikrin

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

fc. _________________________________ •  ________________ _ ■—wiaX

Jusy buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą

3216 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

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

Nedėtomis uždaryta 
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius

Ar pažystate šią gražią panelę? Tai cliicagietė JUZE PO
ŽĖRA l SKAITĖ, gabi North Sidės lietuvių artistė-mylėtoja. Ji 
rytoj vakare, vasario 5 d.. C. Strumilo svetainėj, Roselande^ 
vaidins vieną svarbiausių rolių gražioje J. J- Zolpo trijų veiks
mų dramoje “Kalvio Duktė.’’

PIRMYN naujas Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
lima gauti Naujienose. Kai
na 10 centų.

THE NEW METHOD DENTISTS
Naujame name, 18 ir Halsted St.

1800 S. Halsted St.

Nieko Geresnio Negu 
SUPER-SIX Vienodumas
Visas sykiu arba Da
limis Pasaulyj Did
žiausios Vertės
Malonėkit palyginti
Naujos mieros—didesnis, ilges
nis, platęsnis, vidui ir iš lauko.
Aukštesnis radiatorius su ver- 
tical radiator shutters.
Platesni, sunkesni fenderiai, 
nerasit kitur tos kainų rųšies.
(oJonial typo apšvietimui ir 
saddle šoninės liampos.
Bendix keturių ratų brekiai, 
tokio typo, kuris vartojamas 
brangių karų.
Tykios body konstrukcijos ir 
labai stiprios.
Ekstra dideli tajerai, viso 5.
Platesnės durys įėjimui ir iš
ėjimui.
šiltas ir tooth disc rūšies val
dymo mechanizmas, vartoja
mas tik brangiuose karuose.

Elektrinis užraktas apsaugoji
mui nuo vagių kaip ir brangių 
karų.

Puikios rųšies su petternais ve-
* lour apmušimas.

Platesnės, aukštesnės sėdynes.

Nauja instrumentams lenta, 
nupališiota ebony, čia sudėta 
motometer, ammeter, speedo- 
meter, gasolino ir alyvos gau- 
ges.

Starteris ant instrumentų len
tos, greitas, parankus, tikras.
Valdymo ratas juodo, kieto gu
rno su plieniniu core, taip kaip x 
ir brangių karų.
šviesa, triuba ir throttle kon- 
troliojama prie valdymo rato. 
Gumu dengtos running board.

Del tų legionų Kurie 
Kreipiasi prie ESSEX
Didelis skaičius iš dviejų, tri
jų arba keurių karų savinin
kų, kurie pasirenka sau 
Essex, yra didelis patogumas 

x šeimynoms arba pavieniams 
kuriems reikia tik vieno karo.
Vyrai ir moterys, savininkai 
didelių ir brangių karų sako 
mums, kad asmeniniai jie va
žinėjasi su Essex, nes jie yra 
patogus kaip ir brangus ka
rai, jie teikia vienodą Super- 
Six veikimą ir lengviausj va
žiavimą iš visų jų žinomų ka
rų. I
Didelis įtikinimas apie di
džiausia vertę Essex tik iš pa
žiūros, įtikina savo turtingu
mu kaip brangus karai, apie 
kuriuos nebuvo galima nei 
sapnuoti už tą kainą.

Jus nepadarysit klaidos įsitikinime apie jų puikią 
rųšį ir jų gražumą kiekviename dalyke. Ir jus ne
galit užmiršti, kad kiekvienas jų dalykėlis atveda 
jus tiesiai prie brangių karų suradimui palyginimo. 
Su šia savo verte, Essex dar teikia dirbtuvės ver
tės dastatytojams ir vertelgoms policy, kurie teikia 
viso patarnavimo programą tikrai verto karo. Nė
ra dyvo, kad kiekvienas vadina jį “Pasaulio Di
džiausia Verte.”

Pirkėjai gali mokėti už karus iš savo įplaukų, labai mažai mokant 
už nuošimčius, dastatymą ir apdraudą.

THE SEDAN, 4-Door, h> 
tvvo shadet of blue, with ertam ttriping, 
is largtr and roomier, with form fit- 
ting 8eatst wider doors, rich upholstery 
and appointinents.

‘795
f, o. b. Detroit, plūs war exd« tax

THE COUPE has widc seat, 
ample luggagc apace in the rear deck, 
and a comfortablc leathcr rumble acat 
vrhich is removable.

*745
(RumbleSeat 330 earfro)

/• o. b. Detroit, plūs war exd»c 1

THE CO ACH is longer, widcr, 
roomier—a tūli size five-passenger 
Super-Six, as distinctive in ap- 
pearance as it is practicaL 

*735
f. O. b. DeTroit, pbu evar

ESSEX Super-
i

ATDARA 
VAKARAIS

2220 South Michigan Avė. Phone Calumet 6900

VERTELGOS IR SKYRIAI
ATDARA 

VAKARAIS

NORTH 
BUCKINGHAM MOTORS, INC. 

3948 N. Robey St. 
Bucktngham 2310 
Evanston Branch, 
1820 Ridge Avė. 

North Side Branch
KEYfTTONE MOTOR SALES 

CORP.
NORTHWESTERN HUDSON 

SĄLES 
6715 Olmsted Avė.

Edison Park, III. Newcastle3150 
PLAMONDON MOTOR CO.

824 Diversay Parkway 
VVellington 6300

SCHELLENBERGER MOTOR 
CO.

4101 Milwaukee Avė.
Palisade 1800

WEST
CRANDALL MOTOR CAR CO. 

HUDSON MOTOR CO.
OF ILLINOIS 

Logan Sąuare Branch 
2647 Milwaukee Avė.

Špaulding 3100

HUDSON MOTOR CO. 
OF ILLINOIS 

Parkway Branch
3308 W. North Avė. Albany 4010

HUDSON MOTOR CO. 
OF ILLINOIS 

West Side Branch 
3910 Ogden Avė. Lawndale 0911 

PLUMMER MOTOR SALES 
Maywood, 111. Maywood 360 

SOUTH 
AJAX AUTO CO. 

7800 Stoney Island Avė. 
Saginaw 1400

BURKE MOTOR SALES 
3512 Archer Avė. Lafayette 5930 

CALUMET MOTOR CO. 
10940 S- Michigan Avė. 

Pullman 7300 
HEBERT MOTOR SALES 

7420 Cottage Grove Vincennev 6715

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

HUDSON MOTOR CO. 
OF ILLINOIS 

Wentworth Avenue Branch 
7141 Wentworth Av. Triangle 5900 

INLAND AUTO SALES 
8948 Commercial Avė. Saginav 1634 

MIDVVAY CORPORATION 
6044 Cottage Grove Avė. 

Fairfax 4810
S. & R. MOTOR SALES 

8031 S, Halsted St. Vincennes 680* 
STRATFORD MOTOR SALES 

708 W. G3rd St. Wentworth 1945 
E. L. SHAVER CO.

Hammon<|, Ind. Hammond 84

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

k "T~iT~--------- -------. T.' .----------------r-

rxxxxxxxxxxixxxxxmxxxxx

M
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kuro gyvybę ir 
dažnai ailt ^patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.56.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš 
kai ištaisytoje 
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sėkimas 
jų išrad i m ų 
paveik s 1 
traukime ūžti 
krina jums ge
rą darbą. 
Be extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
liūs

poki
ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315'So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

Jonik
For C«a€* and Woun«l«

Apsisaugokit užsikrėtimo!
Gydykit kožną žaizdą ar* 
ba įsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Night and Morning to keep 
thetn Clcae, Clear and Healthy 

Write for Free **Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

MuKneCo., Dept. H. S.,9 B. Ohio St.,CU
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KO ČIA STEBĖTIS? Apžvalga
SLA. NOMINACIJOS.Musų komunistų spauda su nusistebėjimu ir pasi

piktinimu praneša savo skaitytojams, kad “socialistai 
skelbs karą Sovietų Sąjungai”. Reikėtų tos spaudos pa
klausti, ar ne ji pati jau senai yra paskelbus karą so
cialistams?

Ką labiaus komunistų laikraššiai niekina, negu so
cialistus? Kieno organizacijoms komunistai stengiasi 
pikčiaus pakenkti, negu socialistų?

Ir juk visi žino, kad komunistai Amerikoje daro 
tiktai tą, ką jiems įsako jų duondaviai Maskvoje. Jeigu 
ne Maskvos “sandvičiai”, tai komunistų judėjimas Ame
rikoje senai butų išnykęs. Todėl raudonieji biznieriai 
New Yorke, Chicagoje ir kitur yra priversti aklai pildy
ti kiekvieną Maskvos dėdžių užgaidą.

Jeigu bolševikų vadai norėtų būti geruose santy
kiuose su Amerikos socialistais, tai jiems užtektų tiktai 
pirštu pagrūmoti savo “raudoniemsiems” penimiams, 
sėdintiems “vvorkerių” partijos centre, ir šie kaip be
matant paliautų savo idiotišką kampaniją prieš socia
listus.

Bet Maskva taikos su socialistais nenori! Sutikime 
ji gyvena tiktai su Italijos Mussolini, su Lietuvos Sme
tona ir jų sekėjais. O prieš socialistus ji vedė ir tebeve
da nepermaldaujamą kovą. Keletas metų atgal, kada 
dar “pasaulio revoliucijos štabe” sėdėjo Griša-Boltun 
Zinovjev, tai Maskva per savo agentus įvykdė Ameri
kos socialistų partijoje skilimą. Paskui ji padarė antrą 
skilimą. Bet kai socialistų partija dar išliko gyva, tai 
Maskva ir iki šios dienos nesiliauja “darbavusis”, kad 
socialistus kaip nors išnaikinus.

Šituo tikslu, be abejonės, bolševikai buvo ir pasi
kvietę Rusijon vadinamą “darbininkų delegaciją”, ku-» 
rion per neapsižiūrėjimą pateko ir vienas, kitas socia
listas. Bolševikai tikėjosi, kad tie “delegatai”, pagrįžę 
Amerikon, ims remti Maskvą ir tuo budu sukels kivir
čus tarpe socialistų. Taigi “delegacijos” kvietimas buvo 
irgi ne kas kita, kaip tiktai nauja karo priemonė prieš 
socialistus. Na, ir ko dabar komunistai stebisi, kad so
cialistų vadai, Hillųuit ir Oneal, suprasdami Maskvos 
tikslus, pareiškė, jogei su bolševizmu negali būt jokio 
draugingumo?

Karo Rusijos valstybei, Sovietų Sąjungai, socialis
tai, žinoma, neskelbs. Priešingai, jie bus pirmutiniai, ku
rie kels savo balsą prie visus mėginimus ginkluota jėga 
ar kitomis prievartos priemonėmis kištis į vidujinius 
Rusijos reikalus, nežiūrint iš kur tie mėginimai eitų. 
Bet Rusija yra vienas dalykas, o bolševikų partija — 
kitas. Su bolševikų partija socialistai negali turėt kito
kių santykių, kaip tiktai griežčiausios kovos!

EUROPOS DEMOKRATIJA ATSIGRIEBIA

Jau bus kokie dveji ar treji metai, kai po kiekvie-
nų rinkimų Europoje telegrafas vis praneša apie so
cialistų laimėjimus. Pastaruoju laiku tie laimėjimai pa
sidarė taip ryškus, kad ir socialistų priešai ėmė rimtai 
kreipti į juos savo dėmesį ir daryti politines išvadas.

Charakteringas dalykas, sakysime, įvyko šiomis 
dienomis Vokietijos valstybėje Meklemburge, renkant 
atstovus į seimą. Rinkimai tenai buvo įvykę prieš ko
kią pusę metų ir pasižymėjo tuo, kad socialdemokratų 
partija išėjo vienintelė pergalėtoja, o monarchistai ir 
komunistai buvo skaudžiai prakišę. Bet tuos rinkimus 
dėl kokių tai formalumų panaikino aukščiausias teis
mas. Teko antru sykiu rinkti atstovus.

Ir štai, šituose rinkimuose socialistams pasisekė 
dar geriau. Vos keletui mėnesių praėjus po paskutinių 
balsavimų Meklemburge, socialistinių balsų skaičius 
dabar užaugo visais 40 nuošimčių! Gi dešinieji ir ko
munistai tapo vėl sumušti.

šituos socialistų pasisekimus galima išaiškinti tik
tai tuo, kad Europa, o ypač Vokietija, šiandie gyvena 
stambaus persilaužimo momentą. Normalėse, papras
tose sąlygose tokių didelių pasikeitimų politiniam žmo
nių nusistatyme nebūva. Senų, įsigyvenusių partijų jė
gos paprastu metu auga arba smunka palengva, taip 
kad ima ilgoką laiką, kol pasireiškia santykyje tarpe 
jų kiek žymesnis skirtumas. Bet dabar Europoje nėra 
normales sąlygos. Jos padangę yra užgulusi reakcija,

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................... ............. .... $8.00
Pusei metų ............ 4.00
Trims mėnesiams —_______ 2.50
Dviem mėnesiam -—.............. 1-50
Vienam mėnesiui ______ —. .75

Chicagoje per išnešiotojui i
Viena kopija ____—.............. — 3c
Savaitei ____________________  18c
Mėnesiui 75c V

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paštui

Metams ~---- -----------------—$7.00
Pusei metų ____  8.50
Trims mėnesiams - ----------------1.75
Dviem mėnesiams -... ........ 1.25
Vienam mėnesiui _ ...._____ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

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

kuri miniose iššaukia vis daugiaus ir daugiaus nepasi
tenkinimo; pagaliau, artinasi laikas, kada tarp tų mi
nių ir reakcijos turi įvykti nulemiantis susikirtimas.

Jeigu Europa šiandie butų valdoma despotiškų mo
narchų, tai dabar ją butų apėmęs toks ūpas, koks joje 
buvo prieš revoliucijas. Bet kadangi šiandie svarbiau
siose Europos šalyse viešpatauja parlamentinė demok
ratija, tai tas kylantis kovos ūpas miniose turi galimu
mo pasireikšti rinkimuose.

Europoje atsigauna demokratijos pajėgos, ir ka
dangi šiandie demokratija remiasi daugiausia socialis
tiniu proletariatu, tai mes ir matome kiekvienuose rin
kimuose stambias socialistų pergales, šitos pergalės ne
tolimoje ateityje pakeis visą politinę Europos išvaizdą.

“Tėvynėje” paskelbti nomi
nacijų į SLA. Pildomąją Tary
bą daviniai. Jie tokie:

į prezidentus: S. Gegužis, 
3,596 balsai; B. Salaveičikas 
2,590 b.; F. živatas 104. Kiti 
kandidatai gavo mažiaus balsų.

Į vice-prezidentus: V. Kama
rauskas 2,705 b.; M. Bacevi
čius 2,212 b.; J. Neviackas 448; 
kiti kandidatai — mažiau.

Į iždininkus: T. Paukštis 2,- 
972 b.; J. J. Gerdauskas, 1,- 
823 b.; K. Gugis 627 b.; kiti— 
mažiau.

Į sekretorius: P. Jui’geliutė 
3,686 b.; E. Jaskevičiutė 2,459 
b.; S. Elijošius 162 b.; kiti 
—mažiau.

Į iždo globėjus A. Raginskas 
2,949 b.; J. M. Danielius 2,551 
b.; J. D. Taunis 2,320 b.; Ju
cius 1,917 b.; J. M. Bučinskas 

A. Kuprcišis

MOLIO MOTIEJAI
(Pabaiga)

Amerikoj susiorganizavę ko-
numos nariai nedavė man ra
mybės. Jie reikalavo, kad aš 
būtinai surasčiau jiems Rusi
joj vietą. Tokioms aplinkybėms 
susidėjus aš padariau, kas, ma
no išmanymu, buvo geriausia: 
paėmiau plytnyčią. Pirmai ir 
antrai grupei atvykus j Rusi
ją, iš visų jų nesirado nei vie
no tokio gudragalvio, kuris bu
tų ką geresnio sugalvojęs. Tie, 
kurie negalėjo atgal į Ameri
ką grįžti, turėjo pasitenkinti 
mano, taip sakant, išradimu — 
steigti plytnyčią. Pakliuvo jie 
j molio duobę ne iš gero: grįž
ti į Ameriką jie nebegalėjo, o 
sugalvoti ką nors tinkamesnį 
irgi neįstengė. Per savo neap
sižiūrėjimą tie žiopliai pakliu
vo į molio duobę ir dabar rė
kia: “Daugiau mums reikia 
Molio Motiejų iš Amerikos. Tad 
norintieji molį minkyti važiuo
kite į S. S. R. S.!

Apie mane asmeniškai laiš
ke štai kas rašoma:

“A. Kupreišls atvažiavęs į 
S. S. R. S. nusispiovė ant to 
viso ir pradėjo j ieškoti žemės, 
ar dirbtuves, koncesijų pagrin
du, tai yra padaryti tai įstai
gai konstituciją ir tvarką to
kią, kokia jam išrodys geriau- 

• 99šia . %
Melas paprastai turi striu

kas kojas, — anksčiau ar vė
liau jis išeina aikštėn. Bet 
kuomet durnas pradeda meluo
ti, tai jis susipainioja pačioj 
pradžioj. . *•<

Tokia žiopla to laiško auto
riaus pasaka gali tikėti tik tas, 
kuris nič nieko nežino apie bol
ševikų valdžios įstatymus ko
munų ir koperatyvų reikale. 
1921 m. buvo išleistus “Pramo
nės koperatyvų įstatymas”. 
Kiekvienas koperatyvas turi tų 
įstatymų prisilaikyti. Nieko ten 
negalima nė pridėti, nė atim
ti. Koperatyvų įstatai yra at
spausdinti ant didelio formato 
Mankos. Ta blanka pardavinė
jama knygų krautuvėse po 20 
kapeikų. Koperatyvo įgalioti
niai paprastai nuperka dvi blan
kas ir išpildo jas, pažymėdami 
koperatyvo buveinę ir jo tik
slą. Viena blunka koperatyvas

1416; J. Ambraziejus 298; ki- 
’ti — mažiąu.

į daktarus-kvotėjus: Dr. E. 
G. Klimas 3,074; Dr. J. Vitkus 
2,466; Dr. S. Biežis 229; kiti— 
mažiau.

Kova Susivienijime, vadina
si, ir šį metą eina daugiausia 
tarpe senosios valdybos ir bol
ševikų. Nariai, matyt, taip 
buvo nusistatę ir taip balsavo; 
todėl visi kiti kandidatai gavo 
palyginti nedaug balsų. Bet 
galima pastebėt, kad prie ši
tų aplinkybių pasirodė gana 
stiprus tie kandidatai, kuriems 
pritarė socialistinė spauda. Už 
ądvokatą K. G ūgį paduota net 
šeši šimtai su viršum balsų, 
nors nariai nežinojo, ar jisai 
priims kandidatūrą, ar ne.

Šiose nominacijose dar kar
tą paaiškėjo, kad komunistai 
yra užsukę visą savo mašine
riją Susivienijimo “užkariavi
mui”. Iš metų į metus jie ei
na prie to tikslo su didžiausiu 
užsispyrimu, ir daugumai S. 
L. A. narių tatai jau yra įky
rėję iki gyvo kaulo.

priduoda valdiškai įstaigai už
registruoti, o kitą pasilaiko sau 
ir pakabina dirbtuvėj ant sie
nos. Koperatyvų įstatuose nė
ra jokių koncesinių 'pagrindų, 
nes koncesijos skirias nuo ko
peratyvų taip, kaip mėnulis nuo 
žemes. Koncesijas gauna užsie
nių kapitalini paprastai 60 
metų, investuodami milionus 
dolerių. Tokių koncesijų dabar
tiniu laiku yra išduota 110. 
Koneesijonieriai šeimininkauja 
laisvai, nes iš valdžios jie yra 
gavę užtikrinimą, kad jų mi- 
lionai bus apsaugoti. Raudono
ji armija su savo pusbroliu G. 
P. U. budriai žiuri konccsijo- 
nierių interesus. Kapitalistai tu
ri koncesijų aliejaus šaltiniams, 
anglies ir įvairių metalų kasy
kloms, miškams ir t. t. Iš že
mės gaunamą turtą jie veža į 
užsienį arba parduoda Rusijos 
žmonėms gan aukštomis kai
nomis.

Su koperatyvais yra visai ki
toks reikalas, nes juos valdžia 
kontroliuoja. Valdžia tankiai 
peržiūri knygas ir sulig įplau
kų nustato mokesnius. Tie mo- 
kesniai kaipo taisyklė yra tiek 
aukšti, jog koperatyvo nariams 
mažai kas telieka. Jei kopera
tyvas turi savo išdirbiniams 
rinką, tai dar puse bėdos; o 
jeigu ne, tai jo nariai gali stip
ti badu. Valdžia dėliai to nė 
kiek nesusirupina. Valdžios at
stovai mums tiesiog pasakė: 
“Nemanykite čia turėti tokį ge
rą gyvenimą, kaip Amerikoj. 
Mes prie to nedaleisime”.

Iš to, manau, kiekvienas su
pras, kaip koperatyvai yra tvar
komi. Bet Molio Motiejai vis
gi drįsta per akis meluodami 
tvirtinti, kad aš rūpinausi ko
kiomis tai koncesijomis, idant 
išnaudoti siuvėjus ir barzda
skučius. Girdi, aš apmulkinęs 
valdžią ir jiems tekę tą klai
dą atitaisyti.

Aš nieko nesakau, kad tie 
Molio Motiejai taip rašo. Jie 
yra priversti tai daryti. Bet 
reikia tiesiog stebėtis iš bolše
vikiškų laikraščių redaktorių 
ignorantiškumo, kad jie neži
no net paprasčiausių dalykų 
apie bolševikiškų koperatyvų 
tvarką. Tįųk jie ir apie Rusi

jos gyvenimą težino. Jeigu ži
notų, tai berašytų visokių nė- 
sąmonių, kurias skaitant tie
siog ausis kaista.

Apie koperatyvo narių gyve
nimą laiškė sekamai rašoma:

“Dabar visi gyvename savo 
koperatyvo name kolektyviš
kai. Kad ir nėra visiems tokių 
patogumų gyvenime, kaip kad 
Amerikoj, bet mes esame gy
venimu geriau patenkinti, kaip 
Amerikoj. O kada pradėsim lei
sti ir parduoti produkciją, tai 
visai linksmai užgyvensim, nes 
čia yra visais atvejais puiki vie
ta gyvenimui, apie ką jau bu
vom rašę’).

Kokių parankamų jie turi, 
galite spręsti iš to, jog 8 kam
bariuose gryvena 35 žmonės. Ir 
jie dar nori, kad | tuos 8 kam
barius atvažiuotų dar 25 žmo
nės! Jie jau pragyveno metus 
tais pinigais, kuriuos atsivežė 
iš Amerikos. Kaip ilgai jiems 
tų pinigų išteks? Svajojimas 
apie savo produkcijos pardavi
mą prilygsta pasakaitei apie 
tą kvailį, kuris pamatęs zui
kį ėmė pats į save kalbėti: “Su
gausiu tą zuikį ir parduosiu 
jį. Už gautus pinigus nusipirk
siu vištą. Višta pridės daug 
kiaušinių. Parduosiu kiaušinius 
ir nusipirksiu kiaulutę, kuri 
atves daug paršukų, etc.” Taip 
svajodamas tas kvailys įsigijo 
ir karvę, ir namus, ir visokius 
kitus dalykus. Tik visa jo ne
laimė buvo ta, kad jam besva
jojant zuikis ėmė ir pabėgo.

Lietuviškų “plytninkų” sva
jones nei kiek nėra išmintin
gesnės. Jie dar neturi plytny- 
čios. Patys jie nieko neišmano 
apie plytų dirbimą. Tai pagal
vokite, kas iš to gali išeiti'

Kitas svarbus dalykas — tai 
rinka. Rusijoj yra apie 200 plyt- 
nyčių, kurios darbo neturi, nes 
reikalavimas ant plytų yra la
bai mažas. 1927 m. visoj Ru
sijoj buvo parduota tik 5,000,- 
000 plytų. Tiek plytų turi par
duoti Lietuvių koperatyvas, kad 
jo nariai badu nestiptų. Ar 
galimi! tikėti, kad visus užsa
kymus gaus lietuviškas kope
ratyvas, o kitos plytnyčios nie
ko? Niekuomet! Pervežimas 
Rusijoj yra labai brangus. Pa
vyzdžiui, Leningradas anglis 
perka iš Anglijos, nes tai pi
giau atsieina, negu pargaben
ti anglis iš Donsko baseino. 
Kiekvienam didesniam mieste 
Rusijoj yra plytnyčią. O tai to
dėl, kad nereikėtų plytas iš to
liau vežti. Nikolaeve, kur ran
dasi Lietuvių koperatyvas, yra 
net dvi plytnyčios.

Namus Rusijoj daugiausia 
stato iš akmenų, nes tai pigiau 
atsieina. Jeigu plytų tūkstan
tį butų galimą pardavinėti po 
15 rublių, tai tąsyk rinka bu
tų didele. Gi dabar plytų tūk
stantį negalima pigiau parduo
ti, kaip už 30 ar 35 rublius. 
Taip dalykams esant žmones 
perka akmenį, kuris dvigubai 
pigiau atsieina. Plytas butų ga
lima pigiai pardavinėti, jeigu 
butų įvesta masinė produkci
ja, kaip kad yra kapitalistinė- 
sc šalyse. Bet apie masinę pro
dukciją galėtų svajoti tik mo
derniška plytnyčią. O tokių Ru
sijoj nėra.

Dabar porą žodžių apie “vie
tos puikumą”. Klimatas Niko
laeve yra neįmanomai prastas. 
Vasaros labai karštos ir sau
sos. Žolės bei medžių niekur ne
matysi, — visur raudonuoja 
molis. Tankiai pučia didelis vė
jas, kuris neša dulkių debesis. 
Nuo dulkių prisieina net akis 
užsirišti. Prie plytnyčios pri
eina Ingulec upė, bet vanduo 
joje visuomet sudrumstas ir 
pilnas gyvačių. Mieste yra trys 
parkeliai; nei vienas jų nėra 
didesnis, kaip ketvirlainiškas 
blokas. I vieną parkelį publika 
leidžiama dykai, o kitu du ima 
20 kapeikų įžangos. Unijistai 
moka 15 kapeikų. žmones la
bai serga malęrija ir tifu, ypač 
naujai atvykusieji.

Laiške su pasididžiavimu dar 
rašoma apie lai, kad jie mo
kinasi politgramotos (leniniz
mo). Aš patarčiau, kad jie pa
siųstų bent porą kriaučiukų 
;ur j gerą plytnyčią, kad iš

moktų, kaip tinkamai molį su
mainyti, plytas išdegti ,ir su 
mašinomis apsieiti. Tai bus daug 
sveikiau. Gi politgramotą be 
studijuodami, jie gali nusistu- 
dijuoti iki to, jog greit nebe
turės ką valgyti, o ypač jei
gu nebesiras daugiau Amerikoj 
žioplių, kurie savo sunkiai už
dirbtus dolerius vež tiems Mo
lio Motiejams.
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Algos ir darbo valan
dos medvilnių tavo- 

rų išdirbyste j
1925 m. Jungt. Valstijose 

buvo 1,866 įstaigos, kurios pro 
dukavo medvilnių (bovelninius) 
tavorus. Iš dvylikos didžiau
sių medvilnių tavorų išdirbys- 
čių valstijų, North Carolina 
turi daugiausia įstaigų, kuo
met Massachusetts turi dau
giausia darbininkų šioje indus
trijoje, išmoka daugiausia al
gų ir jos produktai geriausi. 
Georgia, Connecticut, Alabama, 
New York ir Rhode Island yra 
kitos svarbios medvilnių tavo
rų valstijos.

Šioj industrijoj 1925 m. sam
dyta 445,000 darbininkų, ku
rie uždirbo suvirs $354,000,000. 
Šios industrijos produktų ver
tė rokuojama daugiaus $1,714,- 
060,000.

Darbo Statistikų Biuras ve
dė tyrinėjimą algų ir darbo va
landų šioj industrjoj nuo 1919 
iki 1926 m. Tyrinėjimas paro
dė, kad paprastas pilno laiko 
vyro uždarbis buvo nuo $11.25 
iki $31.75 į savaitę, moterų nuo 
$12.94 iki $20.47 į savaitę. Vi
dutinė metinė alga padidėjo 
nuo $286—1899 m. iki $798— 
1919 m., $816—1923 m. ir $795 
— 1925 m. Vidutinės metinės 
algos 1923 m. buvo mažiausios, 
pietinėse valstijose ($588 Geor
gia ir $598 Alabamoj ir $652 
South Carolinoj), ir aukščiau
sios Pennsylvanijoj ir Rhode 
Island (pirmoj $1,335 ir antroj 
$1080).

Massachusetts ir New Yorko 
valstijose darbininkai šioj in
dustrijoj dirba 49.1 valandas, 
Alabamoj 54.8 vai., Georgia 57 
vai., Virginijoj 55.2 vai., North 
Carolinoj 55.8 vai., Pensylvani- 
joj 52.1 vai., Rhode Island 50.2 
vai. [FLIS.].

Kaip Turkijoj buvo 
vykdomas visuotinas 

gyventojų surašy
mas

šių metų spalių 28 d. Tur
kijoj buvo visuotinis gyvento
jų surašymas. Tai buvo tur
kams tikrai nepaprasta diena, 
kurią daugelis jų atmins ligi 
sa^o mirties. Šitas surašymas 
truputį buvo kitaip vykdomas 
kaip pas mus. Užsienio kai 
kurie laikraščiai prirašė ta 
proga įvairių anekdotų ir nuo
tykių. Iš tikrųjų, ten butą ne
maža visokių keistenybįų tą 
dieną, tačiau tas viskas gy
ventojų surašinėtojams žymiai 
palengvino darbą.

Spalių 28 d. visiems Tur
kijos gyventojams buvo griež
tai įsakyta sėdėti namie nuo 
4 vai. lyto ir niekur pro du
ris nė žingsnio nežengti. Nu
sižengėliams buvo gresiama di
dele. Ir kai atėjo ta surašymo 
diena, tad gatvių vaizdas la
bai pakitėjo: gatvėse nė vie
no žmogaus, išskyrus policiją 
ir kariuomenę, kuri su ginklu 
dabojo, kad nė vienas nemė
gintų nuo durų nė vieno žing
snio iš savo buto žengti. Gat
vėse lakstė staugdami tik šu- 
nes, irgi, matyt, labai stebė
damiesi, nes tur būti manė, 
kad visi žmonės išmirė. Tur
kai nedrąsiai žiurėjo pro lan
gus į gaivę, bet tuojau pasi
traukdavo į šalį, kai pamaty
davo arčiau prieinant kokį po
licininką. Džiugelis nusigandę 
meldėsi ir mane, kad atėjo 
pasaulio pabaiga, žinoma, taip 
manė mažiau apsišvietę, žmo
nės.

Kad gyventojų surašinėto
jams butų lengviau atlikti pa

istus darbus, buvo kiekvienai 
ieimynai iš anksto išsiuntinė- 
i tam tikri lapeliai, kuriuose 
urėjo įrašyti reikalaujamas 
jinias; bet tatai įrašyti nebu- 
zo verčiama; kas nemokėjo 
apelį užpildyti, galėjo nieko 
terašyti. Dar buvo įsakyta, 
kad atėjus surašinėtojui nie
kas kambariuose nesislėptų, o 
oatys žmonės, kad butų taip 
apsirėdę, kad juos iš pirmo 
žvilgsnio galima butų atskir
ti — kur vyras, o kur mote
ris.

Nuo 4 vai. ryto visi laukė 
įamie, o surašinėtojai tepra- 
lėjo savo darbą tik nuo 8 vai. 
yto ir pabaigė 11 vai. vaka
re. Tada pasigirdo patrankos 
Šūvis — tai ženklas, jog su
rašymas pasibaigė, ir žmonės 
Tali laisvai eiti į -gatvę. Išsė- 
lėję visą dieną namuose, tur
kai išgirdę šūvį spruko į gat
vę, ir vėl gatvės gyvenimas 
atgijo, visi džiaugdamiesi da
lijosi pergyventos nuobodžios 
dienos įspūdžiais.

Šitas Turkijos gyventojų su
rašymas buvo vykdomas pran
cūzų mokslininko p. A. Jac- 
quart vadovybėje.

A. Kelmutis.

Naujas Budas Padauginti 
Savo Abelną Stiprumą

Vyrai ir moterys, kurie jaučiasi silpnais, 
nuvargusiais, sergančiais, yra nusiminusiais, 
tūrių stiprumas eina žemyn, turėtų vartoti 
Nuga-Tonc, tas puikias gyduoles, kurios su
teikia naujų stiprumų ir energijos dėl viso 
žmogaus kuųo, padaugina nervų ir raumenų 
stiprumą, susiprina skilvį, Širdį, kepenis, 
inkstus, žarnas ir kitus kūno organus ir 
padaro jumis besijaučiančiu kaip naujas 
žmogus. .

Nuga-Tone neturi sau lygių gyduolių nuo 
tkilvio ir kcepnų trubeiių prasto apetito, 
silpnų inkstų, pūslės neveikimo, silpnų ner
vų. negražios kompleksijos, skysto ir vande- 
niuoto kraujo, galvos skaudėjimo, koktomo, 
svaigulio, apsivėlusio liežuvio, nemalonaus 
kvapo, nusilpimo ir jautimo nuovargio ryt
mečiais. gasų viduriuose, skilvio suirimo, 
užkietėjimo ir panažių nemalonumų. Nuga- 
Tone pagerina kraujo cirkuliacijų ir atimu- 
iuoja visus veikiančius kūno organus labai 

gerai. Nusipirkit jų bile kokioje vaistinėje. 
Vartokit jas per 20 dienų ir jei pasekmės 
nebus tok.'os kokių tikėjote, grąžinkit liku
sias gyduoles, jums pinigai bus grąžinami 
\atga1. Neimkit imitacijų—niekas negali pa
vaduoti Nuga-Ttone.

Ar Jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite

Ruffleš
Ar Jums Galvos Odą Niešti?

Naudokite

RuffJee#
Ar Jųsų Plaukai Slenka?

Naudokite

Rįifflesi
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos?

Naudokite x

Ruffles
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paalina St, Chicaffo, m.
■ ■■■ i. ■ »■■■ —Z

SKOLINAM 
PINIGUS !

ANT

NAMŲ
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
| 47 St. & Ashland Are. I

G====G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas
900 W. 52nd Street

CHICAGO

Skaitykit
Ir patarkit
Savo
Draugams
Skaityti 
GYVENIMĄ

< —... - J I

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ......................  $1
Kopija ....................... ......  20c

— .... .......................... .......................
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VAKARIENE IR ŠOKIS
f

Pelnas skiriamas dėl ligonio
Subatoje, Vasario-February 4,1928

MILDOS SVETAINĖJE
8142 South Halsted Street

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įdomi paskaita
Pradžia 7:30 vai. vakarę. * Gera muzika.

Įžanga prie durų $1.00 su wardrobe.
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GRAŽUS BALIUS
Parengtas .

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS PARAPIJOS
3501 So. Union avė.

Nedėlioj, Vasario-February 5 d., 1928 m.
Pradžia 7 vai. vakare

Grieš puiki muzika lietuviškus ir amerikoniškus šokius.
Kviečia KOMITETAS

Chieago Forum Council ren
gia paskaittą. Laikys ją prof. 
Harry F. VVard. Gvildens se

kamą klausimą: “Ar Amerika 
panaikins žodžio laisvę?“ Iš
siuntinėta buvo kai kurioms 
organizacijoms pakvietimai at
siųsti savo atstovus debatams 
klausimais, kuriuos iškels 
prof. VVard. Susirinkimas į- 
vyks Adelphi teatre, Clark St., 
arti Madison gat. Pradžia 3:15 
vai. po pietų.

NAUJIENOS, Chieago, III.

Aragon teatre
I I ■ ^1 I I

Rytoj Aragon teatre duoda
ma antras iš eilės vadinamų 
Civic Matinecs serijos parody
mų, Pradžia 3:30 po pietų.

šoks paskilbusi rusė šokėja, 
Vera Mirova sekamus šokius: 
1. Sarabande — paeinantis iš 
12 šimtmečio; 2. Egipto šokis; 
3 Mašinos amžiaus šokis; 4. In- 
dusų liaudies šokis; 5. Burmos 
liaudies šokis.

Smuikininkas MacMillen sa
vo $30,000 smuiku grieš šiuos 
numerius: 1. Habanera; 2. Se- 
renade a Colombine; 3. Barca- 
role; 4. Saltellato — Caprice; 
5. Gigue; 6. Escarpollctte ir 7. 
Polonaise in D Major.

ir išvijo nekviestus svečius. P- 
nas Geležinis manu, kad arti
mų žmonių pastangos dėta JO 
butą apkraustyti, ries kaip tik 
tuo laiku jis turėjo namie $500.

Truputį pirmiau tapo apiplė
šta A. ir P. krautuvė ir vaisti
nė, kuri randasi Western Av., 
prie 66-tos gatvės.

Bene bus nedarbo pasekmės 
šie dažni plėšimai. —M-tis.
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Padėka

Negalėdami pinigiškai atly
ginti Dr? Karaliui prašome jį 
nors musų padėką priimti. Mu
sų mergaitė sunkiai sirgo, bet 
ačiū Dr. Karaliaus pastangoms 
ji pagijo. Dėkojame Dr. Kara-' 
liui. A. K. Daviš, 5643 South 
Bishop Street, Chieago.

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam Šviesai ii 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus h 
mainom naujas liam- 
pas Į senas; duodame 
ant lengvo iimoHji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

221* W. 22nd Street 
Phnne Caaal 2*91
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• IŠKILMINGAS METINIS BALIUS <
$ -S
J . rengia i
* Liet. Teatrališka Dr-stė Šv. Martino g

a Nedėlioj-Vasario-February 5 d., 1928 J 
I Chicagos Lietuvių Auditorium . * 
g :. v 3133 S. Halsted St. ' *
g Pradžia 7val. vakare. Įžanga ypatai 50c. $
g Šiame baliuje bus priimami nauji nariai Drau- S 
j/ gijon nuo 18 iki 40 metų amžiaus be įstojimo mo- $ 
91 kesties * s
i ' ’ Kviečia KOMITETAS IR DRAUGIJA. |
*•

Roseland

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXZXXXXXXXXXXXXXU
M _ a ___ - ‘ . M

MEkstra! Ekstra! Ekstra!

MASKARADU BALIUS
$500 dovanomis

RENGIA LITHUANIAN MORNING 
STAR B. AND P. CLUB 
Sukatoj, vasario 4,1928 

MELDAŽIO SVETAINEI
' ' A2244 W. 23 PI.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 75c. su pasidėjimu
rūbų. Muzika Rakausko.
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«” ‘ IŠKILMINGAS METINIS BALIUS“ ~ į
. . . renSja .,. v. n 1 -I

Bridgeporto Lietuvių Piliečių Broly- |i
bes Kliubas Amerikoj $

s Nedėlioj, Vasario-Feb. 5 dieną, 1928 m. Į 
$ “Vilnies” svetainėj, 3116 S. Halsted St. * 
>: Pradžia 5:30 vai. vakare • $$ Gerbiama publika: Kviečiame visus be skirtu- '•* 

mo atsilankyti ir linksmai praleisti laiką prie ge- $ 
ros muzikos* Užganedinsim visus. Nauji nariai, g 

Š norinti įstoti į šį Kliubą bus priimti veltui.
* ‘ Kviečia visus—KOMITETAS. ?
x <♦: <♦: :♦> <♦: <♦: <♦> <!

Rytoj pamatysime “Kalvio 
Dukterį.“

Rytoj (reiškia, nedėlioj), 
kaip 6 vai. vak., roselandiečiai 
būreliais trauks j gerai jiems 
žinomą C. Strumilo svetainę. 
Atvyks svečių iš apielinkių ir 
iš Chieago. Jie rinksis ten 
pasitikti gražiąją J. J. Zolpo 
“Kalvio Dukterį,“ pamatyti 
biskutį Lietuvos, pajausti jos 
vargus ir pasidžiaugti jos 
džiaugsmais. O kad “Kalvio 
Duktė“ bus tinkamai pristaty
ta, užtikrina Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelis, kuris viską 
tinkamai yra priruošęs ir dar 
sau į talką svečius-viešnias pa
sikvietęs (kaip Adelę Zaves- 
taitę (Kukuticnę). J. Požerau- 
skaitę, M. Dundulienę ir k.), 
didesniam užtikrinimui, kad 
viskas bus kuogražiausia pri
statyta.

Chicagiečiams irgi butų pra
vartu atsilankyti rytoj į Rose- 
landą, nes ir jų labai nedauge
lis tėra matę “Kalvio Dukterį,“ 
o pamatyti gi ją verta. Be to 
dar bus šokiai, kad butų pro
gos linksmai praleisti vakarą 
pas vaišingus ir draugingus ro- 
selundiečius. Surasti gi vietą 

labai lengva; nuvažiuokit iki 
State gatvės, ten paimkit 
“Morgan—119“ gatvekarius ir 
važiuokit j pietus iki 107 gat
vės. Iš ten tik 2 blokai į pa
kalnę, Automobiliais dabar 
irgi geri keliai — State gatve. 
Atvykit pamatysite Roselando 
artistus-mfcgėjus, jų atsidavi
mą scenai ir nepaprastai rū
pestingą prisirengimą, kokio 
gal niekad kitur neužtiksite. 
Tik nesiveluokite: roselandie
čiai anksti pradeda, kad butų 
daugiau laiko šokiams ir pasi
linksminimui. Įžangą gi jie 
ima labai mažą, už kurią Chi- 
cagoj nė į paprastą balių neįei
si. —Ros.

Marųuette Park
bar. apie apiplėšimą A. Krisiuno

“Naujienose“ jau buvo rašy
ta apie tai, kaip tapo apiplėš
tas A. Krisiunas. Pridėsiu čia 
keletą žodžių kaip išrodė, pa
sak Krisiuno, plėšikai. Vienas 
jų buvo lietuvis, nedidelio u- 
gio, išbliškusiu veidu, liguis
tas, sakytumei pasidavęs 
papročiui narkotiškus vai
stus naudoti. Antras kal
bėdavo lertkiškai, bet iš 
kalbos matyti buvo, kad ne 
lenkas. Pavyzdžiui, ažuot sa
kius “čeba“, kaip kad lenkai 
sako, jis suklysdavo ir sakyda
vo “troba”, kas rodytų jį esant 
slavoku ar cechu greičiau. Jis, 
žmogus vidutinio ūgio, storas, 
gerai pasirėdęs, kitaip sakant, 
išrodo vidutiniai pasiturinčiu 
žmogumi.

Paminėsiu taipgi kai kuriuos 
kitus, nors ir seniau jau įvy
kusius, prietikius šioje apielin- 
kėje.

štai, ve, pirm poros savaičių 
pas S. Geležinį, 6741 S. Maple- 
wood avė., vagys, įlindę per 
maudynės langą, mėgino butą 
apvogti. Bet gyvenanti šei
mynoje mergina pajuto laiku

KALVIO
DUKTĖ’

TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMA, PARAŠYTA J. J. ZOLP

Stato scenoje
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis

Nedėlioja
Vasario 5 d

Roselande
Strumilo svet.

158 E. 107th St., kampas Indiana Avė.

Pradžia 6:30 vai. vakare

ŠOKIAI
J. Kenstavičiaus orkestras

Visi kviečiami atsilankyti j šį gražų vakarą
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STUDENT-BENEFIT FUND
L.S.A.A. DANGE

Saturday Eve., February 4,1928
COOPER-CARLETON HOTEL

CRYSTAL BALLROOM 
53rd and Hyde Park Blvd.

Music by the Collegiate Serenaders
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J Ciceroj Metinis Vakaras i
Rengia S

! VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠELPINIS KLIUBAS i
* Nedėlioj, vasario 5, 1928 H
s LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ x I

14 St. Ir 49 Ct., Cicero >'
Programa išpildys Chicagos Birutė, Vaidins komediją ‘‘LAPKUS”. Duetus ir $ 

$ solos išpildys Krasauskienė, Gapšienė • Birutės žvaigždės. , , b
$ Kas atsilankys į tą vakarą, tikrai nesigailės. Programas prasidės 6:30. Atšilau- $ 

kykit laiku, kad matytumėt pradžią. $
S Kviečia KOMITETAS. J

* L • « ' I r .

inime dalyvauja

DUNDULIENĖ, 
POŽERAUSKAITĖ, 

DAUKŠA
P. DAUGĖLA,
J. D. SHIMKUS',
BR. LIUTKEVIČIUS,

V. PREIKŠĄ,
J. PIVORIŪNAS,
A. JOCIUS,
A. ANDRIJAUSKAS, 

KAREIVIAI.

A. ZAVESTAITe (Kukutienė),

M.
J.

ATIDARYMAS SEZ0IW
Didelis Išpardavimas Lotų su Miškais Šiandien ir Rytoj, Subatoj ir 

Nedėlioj, Vasario 4 ir 5 d., 1928 m.

Naujoj Lietuvių Kolionijoj Spring Forest, Pirmiaus Vadintas Willow Springs
JAU TIK 3 SAVAITES LAIKO PALIKO

Kur galima dabar pirkti už visuomeniškas (wholesale) kainas šituos % ir*4 akro dydžio lotus. Su dide
liais medžiais ant aukštų kalnų ir čia pat arti prie namų, bet tik užtektinai nuošaliai nuo visų dirbtuvių 
smarvės ir durnu.

Daržovėms lotai po

S300
$50 jmokėti, $10 i mėnesį

50X160 pėdų, % akro
100X200 pėdų, akro

$650
ir aukščiau

$100 jmokėti, $15 j menesį

Važiuok kaip greitai gali 
ir pamatyk juos, jeigu nori sudvi
gubinti savo įmokėtus pinigus j 3 
savaites laiko, nes nuo kovo 
(March) 1 d., 1928, kainos ant vi
sų lotų bus pakeltos 30% bran
giau.

okestis. Atsišaukit greitai

S. P. KAZWELL & CO
(S. P. Kazlawski žemės savininkas)

Subdivizino Ofisas
ARCHER AVĖ. & SPRING ST.
P. O. Willow Springs, 111., Phone Willow Springs 61

Chicagos Ofisas
6312 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Prospect 2102
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Si sekmadieni 
Visliomis

(Irstys savo tikybinį mokslą 
ir atsakinės Į paklausimus. Pra
kalba įvyks Lietuvių Audito
rijoj (3133 So. Halsted) 5 vnl. 
po pietų. Įžanga 25 centai.

roseland ietis, bet ir Chicagos 
lietuviams žinomas kaifio dide
lis scenos mėgėjas. Jis vaidins 
rytoj vakare, C. Strumilo sve
tainėje, J. J. Zolpo dramoje1 
“Kalvio Duktė.“

Marųuette Park
Pp. F? A. Bakas ir J. P. 

Gregg, savininkai aptiekos, ku
ri ‘yra adresu 2346 W. 69th 
St., šiomis dienomis nupirko 
namą 28 apartmentų. Nipirk- 
tasai namas randasi prie 74th 
St. ir S. Kingston Avė., South 
Shore apielinkėje, arti South 
S h ore County Club.

Pirkinys siekia $250,000.
'transakcijoje tarpininkavo 

lietuviai realestetininkai Wm. 
Gritėnas ir salesmonas p. K. J. 
Macke real estate ofiso, 2436 
\Vest 59th St. Kontraktas bu
vo pasirašytas pirmadienyje, 
sausio 30 dieną. —Rep.

Bridgęportas
Chicagos Lietuvių Auditori

ja rengiasi didelėms iškilmėms 
vasario 12 dieną. Buvo suma
nyta duoti koncertas, bet ne 
visuomet galima padaryti taip, 
kaip norima, ir prisieina da
ryti taip, kas galima. Kadan
gi pasirodė, jog koncertas per- 
sunku surengti, tai padaryta 
tokios permainos: bus sulošta 
trijų veiksmų komedija “Lap
kus”. ši komedija yra viena 
juokingiausių. “Lapkų” suvai
dins “Birutės” dramos skyrius. 
Prie to bus ir kitokių pamar- 
ginimų, nes art. St. Pilka irgi 
ketina juokų daug prikrėsti.

P-nas Pilka sugrįžo Chicagon 
ir rengia milžinišką vakarą vi- 
durmiestyje. Jis tečiaus pasi
žadėjo daug juokų prikrėsta 
vasario 12 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoje.

Nepamirškite tikėtus išank- 
sto nusipirkti. Tikietus šiam 
vakarui galima gauti pas Au
ditorijos atstovus arba direk
torius. Kurie neatsilankys į 
šį vakarą, tie ,graudinsią. Bu
kite visi ir aš busiu. —T. J.

Babravičiaus kon
certas Waterburyje

VVaterburio dienraštyje “The 
\Vaterbury Democras”, sausio 
25 dienos laidoje tilpo ilgas 
straipsnis, kuriame pranešama, 
kad tą dieną Juozas Babravi
čius dainuosiąs šv. Juozapo au
ditorijoje. Paduodama sąra
šas dainų, kurias Babravičius 
sudainuosiąs, o taipgi plačiai 
minima apie Chicagos lietu
vius remiantis straipsniu, til
pusiu pirm kiek laiko Chicago 
“Herald-Examiniere'’ ir para
šytu p. Ellias, Cniversal State 
Banko prezidento.

Pirm to tilpo vienas kitas 
pranešimas tame pačiame dien
raštyje — vis apie Babravi
čiaus koncertą. Tat galima spė
ti, kad p. Babravičiaus koncer
tą atlankė taipgi ne mažas 
skaičius svetimtaučių. Ir, be 
abejonės, jo dainavimas jiems 
taip jau buvo malonus, kaip ir 
mums, lietuviams. —R.

“Kalvio Duktė”
(Fragmentas iš “Rožių Že 

mės žinių-žinelių”)

Vaičkaus Teatras
Veikale “Keistutis”, kurį 

Vaičiaus Dramos Teatras sta
to nedėlioj, vasario 12 d., Good
man Teatre (Art Institute, E. 
Monroe prie South Parkvvay) 
paties Keistučio rolę vaidins J. 
Vaičkus, Marės — P. Kairytė, 
Aldonos P. Tendžiulytė, Ma
rės vyro Va i d y los — P. Vaitie
kūnas. —X. 

---------------t ...... .

Serga Jonas Alek
sandravičius

Staiga susirgo p. Jonas Alek
sandravičius, žinomas Brighton 
Parko veikėjas. Ligonis tapo 
nugabentas į St. Paul ligoninę 
(828 W. 35 PI.). Draugai yra 
prašomi jį aplankyti. Ligonio 
kambarys yra 202.

Keistučio Kliuho mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, vasario 5, 
1 vai. p<» pietų, McKinley Tark svet.

M. Kasparaitis.

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
bendrovės metinis susirinkimas atsi
bus pirmadieny, vasario 6, 1928, Au
ditorijos name — 1 mos lubos — 
7:30 vai. vakare. Pribukite kyku.

Jahn P. Ewald, sekr.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų sekmadieny, 
vasario 5 dienų, 1928 m., 12 vai. d., 
Chicagos Lietuvių Auditorium svet., 
3133 S. Halsted St. Šiuomi būtinai 
nariai privalote atsilankyti, nes yra 
svarbus susirinkimas, bus svarstoma 
kaslink pertaisymo įstatų draugijos. 
Taipgi privalote apsimokėti užsili
kusius mokestis. r. K., mTt. rašt.

S. L. A. 129 kp. jaunuolių aky- NAUJA LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Pranešamo Bridgeporto ir apie- 

1900 S. Union linkės lietuviams, kad mes atptrko-
riaus susirinkimas atsibus 4 d. va
sario, Savicko svet., 1.
Avė., 3-čia vai. po pietų. Visi nariai 
bukite laiku. Kviečia Valdyba.

“Kalvio Duktė”, J. J. Zolpo trijų 
veiksmų drama bus vaidinama Rose 
lande, C. Strumilo svet.. 150 E. 107 
St., sekmadieny, vasario 5 d., 6:30 
va), vakare, dalyvaujant A. Zaves- 
taitei (Kukutinei), J. Požerauskaitei, 
M.* Dundulienei, J. Šimkui, B. Liut
kevičiui ir d. kitų. Po vaidinimo bus 
šokiai. Visi nuoširdžiai kviečiami pa
matyti šį gražų veikalų.

— Liet. Scenos Mylėtojų Ratelis.

Roseland. LDK. Vytauto Draugi
ja No. 2 mėnesinis susirinkimas 
įvyks vasario 5 d., K. Strumilos 
svet., 10648 Indiana Avė, 2 vai. po 
pietų. Bus I 
misijos raportas 
kalai. Visi 
sirinkime.

knygų peržiūrėjimo ko
rtas ir Kiti svarbus rei- 

nariai ir narės bukit su- 
Rašt. J. Kirkus.

Vyrų Choro “Aukso ViL

me valgyklą ilgą laiką buvusių 
svetimtaučių rankose ir nuo dabar 
gaminame skanius lietuviškus val
gius, Sanitariškas įnmgimas. Grei
tas ir mandagus patarnavimas. Mes 

' patys turime 
biznyje.

Skaniausi 
apielinkėje.

3457
Ig. Bartkus ir Wm. Paukštys 

savininkai

platų patyrimų tame

valgiai Bridgeporto

So. Halsted St.

24 Valand. Pribaigia
ŠALČIUS

“Paprastas šaltis“ gali baigtis gripu it 
flu. Prie pirmutinio ženklo, eikite ap- 
tiekon ir gaukite dėžę HILL’S. Imki
te tuoj. HILL’S sulaužo šaltj j 24 va
landas dėlto, kad atlieka keturius svarbiu* 
darbus sykiu —• stabdo šaltį, sulaiko kar
štį, liuosuoja vidurius, suvikrina siste
mą. Raudona dėžė, 30c.

HILL’S
Caacara - Bromide • Quinio«

Sekantį sekmadienį, vasario 
5 d., žydų viešpaties —arba 
musų, kaip sau norite, — 1928 
metais, kaip 6:30 vai. vakare, 
sugaus suskambės graudus var
pas ir musų visoj Rožių Že
mėj—Roselande, lietuvių na
muose ir stubosc, rusyse ir 
karčiamose, poolruimiuose, ga
rėtuose ir, "burdinghauzėse“ 
bus kai pašluota! Neliks nei 
vienos tetos, dėdės, Džiano, 
Džiovo ir Maikio; gyvanašlės, 
merginos, ponios ir kitų stonų 
madamos jau iš šeštadienio va
karo duos savo nukirptai čiup- 
rai “pennanent vvave”, išsi
skirs suknias ir blauzdines ir 
tą gi įstabią, valandą, kaip žy
dinčios lelijos sutrauks į Stru
milos saloną, lyg tos povos Sa
liamono palociun...

Neliks nei vieno ir paauges- 
nio vaikučio-mergytės ar ber
niuko, kurie moka svetainėje 
savo “syta kypyti” ir svetainė
je riksmo nekelti. Sakau, nič 
nieko neliks nei vienoj lūšne
lėj, bungaloj bei “letuvveskoj 
užeigoj” tą strošną valandą, nes 
’ą valandą bei jos pusę graud
žiai varpui išmušus įvyks kas? 
\r gi jus dar nežinote kas?! 
Nugi Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis’ pradės vaidinti J. J. 
Zolpo 3 veiksmų dramą, “Kal
vio Duktė.“

Taip, brolučiai, tas lai bus 
ten ir tada taip tikrai, kaip kad 
"ą rytą tekės saulė, kaip kad 
tikrai giedos gaidys • ir tūli 
musų apsileidę broliai gers po 
“burnelę” ruginės...

To tai taip senai laukiamo ir 
brangaus vakaro visi Rožių 
Žemės dori piliečiai, pilietės, pi- 
lietukai ir pilietukės net išsi
žioję, it toji lapė prieš lašinius, 
seiles varvindami, laukia ir su
laukę eis. Eis būriais, poro
mis, važiuoti važiuos tramva
jais tratės, kad tik nepasi vėla
vus. O musų brangus Rožių 
Žemės gvazdikai-rateliečiai ir 
lelijos —artistės artistai rodys 
mums “Kalvio Duktes” vargin
gą gyvenimėlį. O mes gi žiūrė
sime kaip Lietuvos kaimo kal
vis kals ant priekalo dalges, 
noragus ir pelyčius. Ir, prisi
mindami senus laikus gėrėsi- 
mės, graudensimos ir—gat bu, 
jojo vargelius a t jausdami ir 
ašarėlę nubrauksime.

Kaip ten bus gražu ir malo
nu — išvysime tik atsilankę. 
Tad bukite visi, kurie šiuos 
žodžius skaitote ir mano šauk
smą girdite, o aš busiu ir gi!

—“Kalvio Sūnūs.”

Lieutviška Teatrališka Draugystė 
šv. Martino rengia metinį balių ar
ba sukaktuves 29 metų draugijos, 
nedėlioi vasario K d., 1928 m., Chi
cagos Lietuvių Auditorium, 3133 So. 
Halsted St., pradžia 7:00 vai. vak. 
Todėl visi nariai būtinai privalo da
lyvauti, taipgi pakvieskite savo 
draugus prisirašyti į draugystę, nes 
bus priimamas be mokesnes įstoji
mas, už nebuvimą užsimokėsite bau
smę pagal nutarimų draugijos.

P. K„ nut. rast.

Lietuvių
ko” mėnesinis susirinkimas ir repe
ticija įvyks nedėlioj, vasario 5 d., 
1928 m. Getauto, muzikalių daiktų 
dirbtuvėj, 704 W. 31 St., 3 vai. po 
pietų. Nariai bukite laiku, taipgi ir 
nauji nariai kurie noritų prisloti 
prie to vyrų choro, jokių įstojimo 
mokesnių nereikia mokėti., 

S.Slonksnis, organiz.

PRANEŠIMAI
Liet. Moterų Draugijos Apftvieta, 

mėnesinis susirinkimas įvyks sekma- 
dienyj, vasario 5, 2 vai. po pietų. 
White Mark Square svet., Halsted ir 
30 St. Visos narės susirinkit laiku.

Sekretore.

LSS. 81 kuopos mitingas bus šeš
tadieny, vasario 4 d., nuo 8 vai. va
karo, Liuosyliės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Nariai prašomi laiku 
susirinkti. Raštininkas.

Visuomio prakalba. Sekmadieny, 
vasario mėn. 5 d., 5 vai. po pietų 
naujos tyros tikybos įkūrėjas Vislio
mis dėstys savo tikybinį mokslų. 
Prakalbos vieta: Lietuviu Auditorija, 
3133 So. Halsted St.

Marauette Park apielinkes, SLA. 
260 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks vasario 5 d., sekmadieny, 1928 
m., K. J. Mačiuko svet., 2436 West 
59 St, prie Artesion Avė. Jūsų atesi- 
lankymas būtinai reikalingas. '

I’r. Druktainis, užr. sekr.

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

AVIATION
Service and Transport, Ine.

Mes išmokinsime dar keletą 
vyrų pilname arba liuosame lai
ke namie studijuojant, prirengsi 
me į gerai apmokamą vietą 
kaipo mechanikus, 5 metams dy
kai darbas. Del pilnų informacijų 
rašykit Dep. L arba atsišauk it 

AVIATION SERVICE AND 
TRANSPORT, Ine.

203 N. Wabash Avė. Chicago.

Svarbi paskaita. Sekmadienyje, 
vasario 5 d., Lietuvių Auditorijoj, 
nuo 10 iki 12 vai. ryte, adv. J. Bu- 
chinskas laikys paskaitų temoje: 
“Jaunuomenės auklėjimas”. Kadangi 
ši tema yra labai svarbi ir ankščiau 
ar vėliau gyvenime veik visi reika
laujame platesnio žinojimo, tat visus 
kviečiame atsilankyti ir plačiau tuom 
klausimu - susipažinti.

A LTS. 4 aps. paskaitų 
rengimo Komisija;

VVest Pullman. West Pullmano 
Lietuvių Pašelpinio Kliubo reguliaria 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj po pietų, vasario 5 d. Kliubie- 
čiai malonės nepražiurėti šita taop svarbų susirinkimą. Apart kitų rei
kalų bus užbaigtas dalykas kaslink 
investmento kliubo pinigų ant pirmų 
morgadžių. — Kliubo Koresp.

Lietuvių Misijos susirinkimai pra
sidės vasario 6 dienų iki 19, ir bus 
laikomi lietuvių krikščionių bažny
čioj, kampas 4 ir Indiana gatvių, St. 
Charles, III. Prakalbos ir muzikališ- 
kas programas kožną vakarų, prasi
dės kaip 7:30 vai. Kviečiame visus.

Komitetas.

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

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

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

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

į Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Berengaria Aq ui tania Mauretania

o paskui saužemiu į Kau
nu. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi’ tiesiai i 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės į abu galų iš 

CUNARD LINE^

New Yorko į Kaunu $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra- 

r”šykite tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė., Chicago

MALT TONIC - EXTRA PALE
SPENIUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONICO
arba

Extfa Pale Alaus
mvieoRATiso 

ooo TO"
RimttHlNO 

GOŪO ’O*
«WTH

|Jis yra rekomen- 
iJduojamas per

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

suteikti, tuomet pasaukite

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

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

Ipdiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Lietuvių Misijos susirinkimai pra
sidės vasario 6 d. iki 19-tos, ir bus 
laikomi Lietuvių Krikščionių Baž
nyčioj, kampas 4-tos ir Indiana 
gatvių SI. Charles III. Prakalbos, ir 
niuzikališkas programas kožną va
karų pradedant kaip 7:3(1 vai. 
Kviečiame visus.—Komitetas.

DratfgyRtė Lietuvos Sūnų. No. 1, 
laikys susirinkimą vasario 4, papra
stoje svetainėje. Draugai malonėkit 
atsilankyti, nes randasi daug svar
bių reikalų. Valdyba.

Studentų Pašalpos Fondo links
miausi, mandagiausi ir puikiausi 
LSAA. šokiai, subatoje, vasario 4, 
1928, 8 vai. vak.. Cooper-Carlton 
Ilotel. 53rd ir Hycie Park Boulevard, 
Crystal Ballroom. Tiktai vienas do
leris.

IJomei nariams TMI). 25 kuopos, 
susirinkimas įvyks vasario 5 d., Lie
tuvių Auditorium ant trečių lubų, 
p. J. Sholio raštynėj, 2 vai, po pietų. 
Malonėkite atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia ir atsiveskite savo draugus, 
nes metinis susirinkimas yra svar
bių reikalų apkalbėjimui tolesniam 
veikimui kultūrinės organizacijos.

Valdyba.

AUTO
SH0W

mirtis išplėšė 
musų tarpo ir pasiun- 
po šalta žemele.
mylimas broleli, mes 
ir tavęs neužmiršime.

METINIS SUKAKTUVĖS 
JONO SKAISGIRIO

Kuris persiskyrė su šiuo pa
sauliu vasario 3, 1927, sulau
kęs 55 metų amžiaus. Palaido
tas Tautiškose kapinėse.

Nelaiminga
tave iš 
tė tave

Musų 
mirsime
Buvai mums toks geras nely
ginant kaipo tėvelis. Nes ką 
turėjai su mumis per pusę da
linaisi.

Mylimas broleli, tegu tau 
bunie lengva ilsėtis svetimoj, 
šaltoj žemelėj ir lietuvių Tau
tos kapeliuose.

Tu mus atitraukiai j šią ša
lį ir laukiai mus atvykstant, 
dabar persikėlęs amžinstin, 
lauk mus pas tave vėl atvyk
stant.

Liekam nubudime,

Brolis, Brolienė, Sesuo, 
švogeris ir Visi Giminės.

JUOZAPAS PETRAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 2 dieną, 1 valandą ry
te, 1928 m., sulaukęs 23 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Šiaulių ap. ir Klovainių mies
telio, paliko dideliame nubudi
me tėvus Mikolą ir Elzbietą, 
Petrauskius, taipat paliko 4 
seserys, Adelę ir švogerį Juo
zapą Sudžius, Zofiją, Eleną ir 
Marijoną. Kūnas pašarvotas 
randasi 3329 So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
vasario 6 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Petraus- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teiktai jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekamtų
Tėvai, SesersSc. švogeris.

laidotuvėse patarna 
bonus A. Masalskis, Te 
Boulevard 4139.

FRANCIAKUS MILLERIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

vasario 2 dieną, 3:30 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, 
ap., Tenonių 
Paliko dideliame 
moterį Skolestikų, 
Nikodemų, Vincentą 
sandrą ir 2 seseris, 
Ona Butkienę ir

gimęs Tauragės 
vai. ir kaimas, 

nuliudime 
3 brolius 

ir Alek- 
Stanislavą, 
švogerj J. 

Butkų, pusbroliai ir puseserės 
ir kiti giminės, o Lietuvoj se
serį Barborą Kindienę. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3405 So. 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
vasario 6 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapiįos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Franciškaus Mil- 
lerio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Broliai, Sese
rys ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tel. Victory 
4088.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai, 
laidotuvėse Ir kokiame 
reikale, visuomet •sti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHtVICZ
COLISEUM

Wabash Avė. & 16 St.

EVERY DAY
TRIS WEEK

10 A. M.—10:30 P. M

Titus-Povilas Sacauskis

gra
nas

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 3 d., 1:15 
vai. ryte, 1928 m., sulaukęs 4 metų amžiaus. Gimęs 
sausio 4 d., 1924 m., Chicago, III.

PAliko dideliame nuliudime motiną Uršulę, po 
tėvais Žebrauskaitę, tėvą Povilą ir gimines.

Kūnas pavartotas randasi 4359 S. Maplewood 
avė.

Laidotuves įvyks panedėlyje, vasario 6 d., 8 vai. 
ryte iš namų į Panelės Švenčiausios parapijos baž
nyčią, kurioj atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Tito-Povilo Sacauskio giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsfisveikinimą.

Nubudę liekame
Motina, Tėvas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis. 
Tel. Yards 1741.

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotoj as 

2314 W 23rd PL 
Chilago. I1L

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct^ Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė.. Tel.
Tel. Boulevard 0313

8094
Blvd. 3201

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

Ir balsamuotojas

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

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
A K U Š E R K A

3252 South Halsted Street

VirSui Unlversal
State Bank .... 

uos kreipkitės su 
nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai** 
Moterys ir mergi- 
ku paimi sutarti.



šeštadienis, vasario 4, 1928

Lietuves Akušerės Lietuviai Daktarai

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSEUKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u I e- _ 
rijos koleg 1 j ą; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensylva- 
nijos ligonbu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki VMM
tokiuose reika 
luose mote rimt. 
ir mergi n o m 
krcipkitė.% o ra U -jM
site pagelbą. ■

V a I111. i <> s 1111 o ■ H <5,. M ? 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Mrs. N. Žukauskas D.N
Registruota Akušerka ir 

Naprapatė
3249 S. Morgan St.

_________ Patarimas dykai

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randam 

naujoj vietoj
DR. VATTUSH, O. D.

Llhri (J VIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

JOHN SMETANA, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

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

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo G iki 8 vaL vakare.
Res. 3201 South VVajIace Street

Office Boulevard 7042 ___
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DANTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
URruviolėtiuė šviesa ii diuthermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

relephono Republic 0083

Or. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell 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. Western 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 vakaru 

Ncdėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenua 
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257 Ofiso valandos:DR. P. Z. ZALATORIS Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicazo. 111

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirargar 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 t. ryto
nuo 6 iki 9 vai. vak '

Nuo
8:30

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

ik>

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutarti

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai ....
Ofisas

1729 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
iSmokėjimo. Ne- 
reik nieko įmo- 
keti, nereik mo- 'i
keti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa- 
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kati 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 $20 per 6 mėn. 

Dr. C. W. De Roąue 
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

ĮvRirųs Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893

Rez. Tel. Dreaei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
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. 
V a 1 a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1721 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Ava 
Vai. 2r—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 
Res. Telephone Plaza 3200

Tel. Boulevard 0537
DR. MARY A 

D0WIAT—SASS 
1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearbom St., Room 1111
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

A. A. SIAUS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3895

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. DUS 
ADVOKATAS

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

Vnkiiriiis
8241 South Halsted St

Tel. Yards 0062 porčius, garažus, $198 ir daugiau,
7—9 vai. vak. apart Pajuodėlio ir įkainos nebrangius. Tel. Bittersweet 

Pelnyčio m 5168.

NAUJIENOS, CMžago, IĮ1 

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Educational

Mokyklos

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite Įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Miscellaneous
įvairus

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

Boulevard 1036

RUBIN EROS
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel lAfayette 8705—87M

Chicago

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

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

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
d ratus, motorus, taisom elektros 

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

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

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

Hemlock 7817.

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

Brunsvvick 5023.

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

MALEVOJU, dekoruoju — dar
bas pirmos rųšies ir garantuotas.

230 W. Division, 
Lincoln 0474.

MALEVOJIMAS, popcriavhnas, 
langų užlaidos, calc.—geras darbas, 
pigi kaina, greitas dalius darbas, 
greitas apskaitliavimas. Mr. Fostcr. 
Juniper 0717.

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinlmas garantuoja
mas.

Tel. Kedaie 7166

MALEVOJIMAS, popierąvimas, 
calcim. ekspertas, medžio greinavi* 
mas specįalėmįs žiemos kainomis, 10 
motų patyrimas. Apskaitliavimas 
veltui. Tel. Irving 1498.

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, .statomo ir pertaisome na
mus. Krank Keliam & Co. 855 W. 
54th SI. Boulevard 0536.

KARPENTERIS. 'Vaisau namus,

Business Service
Bizniol .Patynavimas »

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinlmas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu- 
rininkystės, karpenterystės, cemen
tinis darbas, pleisteriavlmas, taisy
mas namų, garažų nebrangiai.

STANLEY SIWIEC & CO. 
1076 N. Hermitage Avė. 

Humboidt 5566

J. W. Beaver & Co.,
BUDAVOTOJAI

2044 N. Fairfield Avė.
pastatys ir finansuos bungalow, 
2-3 f 1arinius, krautuves ir apt. ant 
jūsų loto. Teikiame planus ir ap- 
skaitliavimą.

Phone Independence 0878

Auto Travel

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai i 

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

Checker Coach Lines, Ine. 
Planters Hotel 

19 N. Clark St, 
Randolph 4800

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk j 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

2-RUS MORGICIUS
Padarome į porą dienų 

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

PASKOLOS namų savininkams — 
gaminamą ir perkamą 1, 2 ir 8 mor- 
gičius ir kontfaktus, 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

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

Chicago, III.

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

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

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Tel. Canal 1678

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $801 
už 2 H nuošimčio ir leninrais išmokė
jimais. Be jokio komisino.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St 

Tel. Armitage 1199.

HELBĖHG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dęarbom 4020.

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. DANKOWSKI, Sekr Ižd. 
Pirmi, antri ir treti morgičiai

Tel Canal 1875 
i visus departmentus 

Pigiausios kainus. Greitas 
patarnavimas.

Financial
Finansai-Paskolos

IŠMOKĖJIMAMS IR RAKAN
DAMS PASKOLOS

Greitas ir geras patarnavimas, 
$25 iki $300.

$25 jums kainos 89c.
$50 jums kainos $1.75
$100 jums kainos $3.50

Legalės kainos, valstijos valdžios 
priežiūroj.

Atsišaukit arba telefonuokit.
UNITED FINANCE CO., 
3449 So. Michigan Avė. 

Douglas 9362.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8335 So. Halsted St

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
I 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.

LIETUVOS LIBERTY BONAI 
Mes mokame daugiau negu 

kiti Chicagoj.
SCHARAFIN PRINTING CO.

5th Floor — 117 N. Wells St. 
State 5353.

IEŠKAU paskolos ant pirmų mor- 
gieių dėl ūkės, ant 2 metų garan
tuotos popiero.s. Platesnių žinių 
norintieji kreipkitės laišku ar ypa- 
tiškai. J. N., 4247 S. Maplewood 
avė., Chicago, III.

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

PAIEŠKAI) partnerio į bučernę. 
Yra visi nauji fikčeriai, geras biz
nis. Randasi 3303 W. 55th St. Pri
imsiu lotus, auto, šorus, arba ką 
kitų į vietų pinigų. Pašaukit:

Lafayette 7193.

PAJIEŠKAU Selemono Vaitkunai- 
čio, taipgi pusbrolio Karoliaus Šu- 
šako ,paeina iš Vidžiūnų sodžiaus, 
Kurklių parapijos. Girdėjau, kad gy
vena Chicagoje. Malonėkite atsišauk
ti pats arba žinanti pranešti — bu
sime dėkingi. Mano pavardė po vy
rų yra —« S. Tarandienė. Taipgi jie- 
škome pusbrolio Vitkuno, paeina iš 
Vidžiūnų sodžiaus, Kurklių parapi- 
i’os — girdėjome gyvena Pittsburgh, 
’a. Praneškite arba pats atsišaukite.

MBS. S. TARANDIENĖ
5711 W. 64 PI., Chicago, III.

PAIEŠKAI) savo broli Joną Dzu- 
veną. Turiu svarbu reikalą. Atsi- 
šaukit greitai. Afitanas Dzuvenis, 
3261 S. Halsted st.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA VYRŲ dėl išsimokinimo 
barberiavimo. Didelės algos vy
rams šiame biznyje, su puikia užtik
rinta ateičia. Tik reikia kelių mė
nesių dėl išmokimo. Klesos dieno
mis ir vakarais. Reikia turėti pra
dinės mokyklos mokslą. Atsišau
kite. Moler College, 512 N. State 
Street.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
Serai kalbėti lietuviškai, kad tin- 

amai išaiškinus dalyką, savo tautie
čiams. Kas nori greitai' prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
Ir šj skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, 111.

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 z IŠMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 lOTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELD1NG 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 į ga
ražus. Nuolat darbas per melus. Po 
8 savaičių pasimokinimo galit už
dirbti gerą algą. Klesos dienomis ir 
vakarais, ofisas atdaras vakarais. 

| Chicago Autu Service Burcau, 309 S. 
La Salio Št. Room 101.

Help Wanted—Malė
Darbininkių Reikia

DIDELĖ automobiliu industrija 
reikalauja vieno arba tiviejų vyrų į 
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 1089.

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 automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

REIKIA berniukų muzikantų 10- 
16 metų amžiaus. Visi instrumentai 
dėl pradedančių, dabar organizuoja
mas orkestras. Atsišaukit nuo 10 
iki 10 vak.

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

RŪBAMS SALESMENŲ
• Man reikia 2 smarkių vyrų, turi 

švariai išrodyt! kaipo salesmenai, 
pardavinėti vyrų rubus tiesiai iš 
dirbtuvės. Turi kalbėti ir rašyti ang
liškai. Didelė ir sena firma rems jus. 
Geras uždarbis geriems darbinin
kams. Visą laiką arba dalį. Pradėkit 
tuojau. Tai nėra greitas praturtėji
mas arba skymas: bet tikras ir leng
vas būdas padidinti įplaukas. Atsi- 
lankykit tuoj dėl pasikalbėjimo. MR. 
OPPENHEIMER, 844 W.Adams2fl.

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės su patyrimu. Rašykite, Mike 
Jonušaitis, R. R. 8, Box 10, Willows 
Park, Valparaiso, Ind.

REIKALINGAS pagelbininkas 
soft drink parlor biznyje, 1464 In
diana Avė.

REIKIA vyrų su automiliais par
davinėti real estate. Patyrimas par
davinėjime real estate nereikalin
gas. Geriems salesmenams mes su
teikiame gerą progą. Kurie nori ge
rai uždirbti ir turėti pastovią vie
ta, atsišaukite

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 W. 47 St.

REIKALINGA dviejų darbininkų 
prie išnešiojimo “Naujienų” — vie
nas Town of I^ake, kitas — Rose- 
lande — nešiotojai už darbą gauna 
gerą nuošimtį. Reikalingas mažas 
investmentas norintiems užimti mi
nėtą vietą. Turi nors kiek mokėti 
skaityti ir rašyti. Kreipkitės i “Nau
jienas”, 1739 So. Halsted St.

REIKIA krikščionių su $130 ir 
po $20 į mėnesį per 3 metus, gali 
gauti $14,000 po 6 metų ir po 300 į 
mėnesį visam gyvenimui. Suteikit 
savo telefono numerį, atsiųskit var
dą ir adresą,

Naujienos,
1739 So. Halsted St. 

Box 1144

REIKALAUJAME pardavė
jų dėl pardavinėjimo visokių na
mų reikmenų ir muzikalių in
strumentų, turi turėti automo
bilį. Geram žmogui bus moka
ma gera alga, pastovus darbas 
ir didi ateitis. Atsišaukite tuo 
jaus:

W. W. Rimbai Co.
306 So. Wabasn Avenue 

Matykite Mr. F. Moffatt.

REIKALINGAS kenėias (Baker) 
gerai patyręs darbą, labiausia kek
sų ir pajų, butų geistina, kad galė
tų pristoti j pusę. Vieta dėl to 
biznio labai gera. Del platesnių 
žinių kreipkitės laišku ar ypatiš- 
kai adresu:

G. B.
2325 — 52 St., Kenosha, W;s.

PATYRĘS rudi o taisytojas. Ne
bus pasekmių — nemokėk. Pigiai. 
AtvaL'uosim bile kur. MacCavley, 
Edgewater 6161.

Help Wanted—Female
Darbininkų Reikia

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

REIKIA moterų prie išdavi
mo dešrų ir paėmimo orderių.

Kreipkitės:
4601 S. Francisco avė.

REIKALINGA senyva moteris 
prie dabojimo vaikų. Valgis ir kam
barys ant vietos. Atsišaukit tuojau. 
A. Norkus, 3207 S. Auburn Avė. 2 £1.

(Cuutmued ou page 8)
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Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

(Continued from page 7)

Liampų Shade Dirbėjų

Musical Instruments
_______Muzikos Inatrumentai_______

PIRMOS klesos fonografų taisy
mas visokių išdirbysčių, nebran
giai. 1233 S. Wabash. šaukit Caln- 
met 1968.

Radio
Tur būt patyrusios shade dirbė

jos. Geriausia mokestis Chicagoj. 
Cash bonus mokami kas savaitę. 
Pabandykit musų planų ir uždirbkit 
daugiau pinigų.

Hamilton Ross Factories
736 Tilden St., Mi bloko j pietus 

nuo Van Buren, tarpe Desplaines ir 
Halsted St.

Atsilankykit šiandie.

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

J)ELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

REIKIA patyrusių operatorių prie l 
sporting tavorų. 1345 W. 14 St.

GAUTI į mainus ir Kampeliai bus 
išparduoti pigiauiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą, gausit pi
giau.

i WONDER RADIO SALES CO. 
ie 13152 Irvink Pk. blvd. Key 2499

Business Chances
* PardaviiniiiBimiaĮ________

PASTABA
Proga kurios neturėtu

mėt praleisti
Tai yra proga asmenims įvestuoti sa
vo pinigus kaip ir į banką, valstijos 
ir valdžios priežiūroj, dėl apsaugoji
mo savo pinigų.

Jūsų investmentai jums atneš 
6Mi%.

J keletą metų jūsų pinigai bus grą
žinti ir jus gausite užtektinai pinigų 
visam savo amžiui.

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit.

Be jokios atsakomybės.
Atsiųskit savo vardą ir adresą, 

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 1026.

Business Chances
Pardaviniui Bizniai

ATYDA BEKERIAMS
Parsiduoda bekernė pigiai Bock- 

dale, 1)1. Sena išdirbta vieta. Savi
ninkas išvažiuoja ant ūkės. Turi 
būti greitai varduotas. Del plates
nių informacijų atsišaukit: 
.1. Laurinaitis, 751 W. 31St St.

Victory 6280.

PARDAVIMUI saliunas gana ge
roj biznio vietoj — parduosiu už 
$175.00 — turiu būtinai parduoti j 
6 dienas. Nepraleiskite geriausios 
progos. 160G So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen krautuvė ir fikčeriai, labai 
pigiai, 5131 S. Halsted St.

Exchaiiye—IManiai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą į farmą lotą, biznį 
ar kitų, 20.31 W. 35 St. Tel. Lafaytte 
0909.

IŠSIMAINO 6 kambarių bun- 
galow, su 2 karų garažu, j au
tomobilį kaipo dalį įmokėjimo. 
Arba kas turit didesnį namą 
bus galima -susitaikyt tiesiai 
per savininką. K. G. Umežis, 
2515 W. Marųuette Rd.

Real Estate For Sale
NamaLžemė Pardavimui_____

PARDAVIMUI 4 kambarių cottage 
su aukštu skiepu. Parduosiu arba 
mainysiu ant loto, automobilio ar
ba grosemės. Namas geram stovy. 
Kaina $3500. Savininkas.
i J. Leleika

6810 S. Rockvvell St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimii_____

ATIDA BIZNIERIAMS
PARDAVIMUI kų tik užbaigtas 

statyti bizniavas namas ant 71 SI. 
Ir Westem Avė. Tinkamas bile ko- 

: kiam bizniui. Pasiskubinkit, nes ši 
| proga ilgai nesitęs.

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

PARDAVIMUI mūrinis namas 3 po 
6 kambarius, 3618 So. Lovve Avė.

Reikalinga mergina artai mo
teris suprantanti raštinės darbų 
dirbti prie Adresograf mašinos 
ir typesvriterio. Turi gerai pa
žinti lietuvių ir anglų kalbas. 
Pastovus darbas ir geras už
mokestis.

Atsišaukite tuojaus
PEOPI.ES FURNITURE CO.

1922 So. Halsted Street 
Matykite skelbimų vedėją.

REIKALINGA moteris prie dabo-j 
jimo 4 metų vaiko, vakarais nuo 6 
vai. vakare. Su atlyginimu susitar
sim. Rūmas ant vietos. M r. Klastow, 
4258 W. Monroe St.

Sutaupyki^ Pinigų
Atsineškit šį skelbimų — gausi 

10% pigiau. Atsivesk draugų kurie 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau.

PRADĖKIT NAUJUS METUS 
Su nauju Radio. Nusipirkit sau
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų verte už viską kų 
tik pirkaite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
jums setų ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbų virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

ATSUKIT PRIIMTUVĄ
Viena iš musų garantuotų radio se
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
nauju modelių.

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

BUČERNĖ IR GROSERNĖ, gerai 
einantis biznis, kampinė krautuvė, 
ilgas lysas, kambariai pagyvenimui. 
Parduosiu nebrangiai. Persitikrinkit, 
600 W. 55 St. arba Garfield Boule
vard.

SALDAINIŲ, soda, fountain, ci
garų krautuvė, 4 kambariai gyveni
mui, ilgas lysas, pasiulykit patys. 
2815 W. 38th St.

PARDAVIMUI gasolino stotis ar
ba mainysiu j namų arba lotų. 5035 
S. Western Blvd.

REIKALINGAS parteneris į bučer
nę ir grosenę su $1,600. Vienam per- 
sunku. Turi būt nevedęs,. patyrimo 
nereikia. Saukit Pullman 4228. 10839 
S. Michigan Ave.x

Furnished Rooms
PAJIEŠKAU burdingierių, su val

giu ar be valgio, kambarius atiduo
siu pigiai. 727 W. 21 St. 2nd floor.

RENDON kampinė krautuvė, 4 
kambarių flatas užpakalyj, tinkama 
dėl rūbų krautuvės ir bučemės, sa
vininkas, Hifayette 4395.

TURIU parduoti tuojau. Mes tu
rime savo sandėly] 4 radios ir 6 vie- 
trolas po $15 kiekvienų jūsų pasirin
kimui. 1 grojiklį pianų parduosiu už 
$75 ir du pianai po $35. Atsišaukit 
šiandie arba nedelioj iki 7 vai. vak. 

AMERICAN STORAGE HOUSE, 
2216 W. Madison St.

PARDAVIMUI soft drink parlo
ris lietuviu apgyvento] apielinkėj. 
Senai išdirbtas biznis. 4533 South 
Hermitage Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlo
ris, geroj apielinkėj, geras biznis, 
6133 Wentworth Avė.

ICE Cream Parlor parsiduoda. 
Taipgi mainysiu ant automobilio ar 
loto, 5205 So. Halsted St.

BARGENAS. Parsiduoda grosemė 
ir minkštų gėrimų krautuvė visokių 
tautų apgyventa vieta. Priežastis 
partnerių nesutikimas. 4447 South 
Wentworth Avė.

PARDAV1MUI pigiai galiūnas, ge
roj vietoj. Phone Yards 6256. 3236 
So. Lime St.

PARDAVIMUI cigaru, kėdžių ir 
minkštų gėrimų krautuvė, biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Priežastis 
patirsit ant vietos. 4120 Wentworth 
Avenue.

PARDAVIMUI soft drink parlor; 
proga padaryti pinigų. Renda 
iO, 5 metų lysas. Priežastis —

gera 1 . _
lik $20, 5 metų iy 
nesutikimas partnerių. 4655 Shields 
Avė.

PARDAVIMUI karčiama. Biznis 
gerai išdirbtas. Visokių tautų aj>- 
gyventa vieta. Priežastis — prasi- 
šalinimas vvro — vienai persunkti. 
Mrs. K. Katkus, 715 W./120 St.

LIETUVIU HOTFLIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių, f 
tę, be valgio $2

P. G ADEI KO, sav.
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Su valgiu $8.00 j savai- šmotų valgi 
$2.00 ir aukščiau. gasims peči

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
omo kambario setas, $15 

gasinis pečius, $6, pastatomos liam- 
pos, $15 ir daugiau. Schwartz Bros. 
Storage, 640 E. 61st St.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras, 3 metams lysas, geroj 
vietoj, pigi renda, turiu parduoti tuo
jau, už $250 cash, savininkas 4328 
Hermitage Av. Boulevard 6027.

Exchange—Mainai

RENDAI kambarys merginai, 
vaikinam arba ženotai porai—ap
šildomas. 2135 \V. I5th St.

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

RENDAI švarus kambarys vie
nam vaikinui su visais palanku
mais. Yra telefonas, vana ir šiltas Į 
vanduo. 300! 
labos).

Emerald Avė. (2

1’ A R EN D A VOJ1M UI kambarys
vaikinui ar merginai. Didelis, švie
sus, apšildomas kambarys, 4233 So. 
Rockvvell St. Ist fl.

PARENDAVOJIMUI kambarys ir 
garažas, 5701 S. Mozart St. Tel. 
Republic 6444.

jums nulei.sime
10% pigiau

FHIEZE PARI.OR SĖT ...
MOHA1B PARLOR SĖT 
VVALNUT BEDROOM SĖT 
VVALNUT DIN. RM SĖT

i $75 9X12 W1LTON RUG .......
l$60 COXWELL CHAIR ...... ..
: Daugelis kitų bargenų bus išpar

duota tuojau
Available Storage

7732 Stony Island
Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė-! 

lininis iki 6 vakaro.

DELI K ATESEN, saldainių, grose- 
rio kampinė krautuvė pardavimui, 
yra daug stako, naujos mados fik- 
čeriai, geriausia krautuvė South 
Side. Parduosiu pigiai už cash. 
Nepraleiskit šio bargeno, rendos 
$55 ir 4 kambariai.

1259 E. 75 St.

MAINAU namą ant farmos ar
ba parduosiu su dideliu bargenu. 
Atsišaukite farmeriai arba realste- 
tininkai. Namas turi būti išmainytas 
iki kovo mėnesio, nes 
dar šį pavasrį nori vištų

Atsišaukite
4350 So. Honore

K. S. A. S.

savininkas 
augyti.

St.

$300
$250
$200

$79
$58
$48
$38
$22
$17

GROSERNĖ turi būt parduota 
šių savaitę visai pigiai. Renda $35, 
6 ruimai gyvenimui, 2 karu garažas. 
3554 S. Pamell Avė. Yards 1020.

PARSIDUODA grosemė ir notions 
krautuvė Brighton Park. Keturi di
deli kambariai dėl pragyvenimo, 
vandeniu apšildomi Atsišaukit tuo- 
t'aus Parduosiu pigiai. 4458 South 

•’airfield Avė.

Mainysiu
Savo propertę 2 fl. Brighton 

ke ant didesnės.
Turiu 2 flatų medinį namų.

Norių gauti
Medinį arba mūrinį namą Brigh

ton Parke arba Bridgeporte.
Turi būti po 5 ar 6 kamb.

Atsiliepkit.
Canal 4960

807 W. 18 St.

Par-

RENDON kambarys prie mažos 
šeimynos, vaikinui ar vedusiai porai. 
4014 Brighton PI. *2 bloko nuo Ar
cher Avė. į pietus.

PARDAVIMUI didelis registeris, 
kaip naujas. Pigiai ir 3 stikliniai 
“Show Case”. 944 W. 35th PI.

PARDUOSIU soft drink parloris.
5526 So. Racine Avė. P

RENDAI kambarys vaikinui; su 
ar be valgio. Su visais patogumais. 
3532 So. Lovve Avė.

PARDUODU dvejus fumičius, 4 
ir G kambarių. Visus sykiu ar atski
rai po vienų, 1825 S. Halsted St. 
2nd fl. front.

PARSIDUODA mažas shoe repair 
štor&fi, 2515 W. 45 St.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė su namu. Geroj vietoj. 6159 So. 
Kedzie Avė.

For Rent
RENDON moderniškas G kambarių 

apt., naujai dekoruotas, gera trans- 
portaciia, netoli Ciane ir kitų dide
lių dirbtuvių, rendos $30 į mėnesį.

3811 S. Kedzie Avė.
Tel. Cravvford 2025

Sewing Machine
Siuvainos Mašinos

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

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
ken ližių krautuvė .Priežastis parda
vimo vienas negaliu varyti biznį. 
4634 S. Fairfield Avė.

RENDON flatas, 5 kambarių, yra 
garažas, 2 automobiliams, 3614 So. 
Seeley Av. Savininkas gyvena, 4331 
S. Maplevvood Avė.

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

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
laikraščių standas. Biznis cash. Pra
gyvenimui 4 kambariai. Renda $45. 
5702 So. Racine St.

Automobiles
RENDON bungalow 6 kambarių, 

furnas šildomas. Rendos $50, 6417
S. Sacramento Avė. Tel. Triangle 
8279.

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

LABAI GERA proga, kas nori pi
nigų padaryti, savininkas turi 2 
biznius, lunch room ir bučernę. Par
duosiu vienų iš šių biznių labai pi
giai arba mainysiu lunch ruimj su 
namu ar be namo. Namas randasi 

5140 So. Halsted St. 
šaukit Prospect 8476

MAINYSIU 
4 kambarių 
mūrinius 
namus 
ką tik 
užbaigtus 
į gerus 
senus 
namus

Atdara visą dienų 
nedelioj

FLATAS rendon 4 dideli šviesus 
kambariai, pečium šildomas, uždary
ti porčiai, naujas namas, 5530 So. 
Albany Avė. C- Dvaronis.

RENDAI 4 kambariai yra elek
triką, gazas ir vana ant antro floro. 
Taipat ant pirmo yra 3 kambariai. 
3604 So. l/owe Avė.

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

PARDAVIMUI grosemė arba pri
imsiu partnerį. Biznis geras. Prie
žastis pajieškoma partnerio. Esu 
vienas. 7359 S. Paulina St. Telefonas 
Hemlock 3479.

RUBIN BROS;
4155 Archer Avė

Phone Lafayette 8705

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

CASH UŽ KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau. 

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

PARDUODU bučernę su kampiniu 
namu ant biznio gatvės. Naujos 
mados fixturea. Ledui mašina. Sa
vininkas išeina iš biznio, $6000 nu
pirks.

4101 % Archer Avė. 
ar 2835 W. 24 Boulevard 

po 6 vai. vak.

MAINAI 
po prievartą 

Savo 2 fl. mur. 
namą, Brighton Parke 

ant 
Bučernė s 
Grosemės 
Candy Storo 
— Loto — 

Matykit įgaliotinį 
807 W. 18th St. 

Canal 4960

KAS kų turite: morgičius, Mildos 
šėrus, Auditorijos šėrus ir Lietu
vos bonus. Priimsiu ant naujo bun- 
galow kaipo dalį {mokėjimo. Atsi
šaukit apie 6 vai. vakare.

J. Zaksas 
Boulevard 8032

NEGIRDĖTI MAINAI
Išsimaino puikus naujas 5 kam

barių bungalovv su vėliausios ma
dos parankamais. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant 2 flatų namo, 
nepaisant apielinkės arba priimsiu 
lotų, bučernę, automobilių kaipo 
pirmų {mokėjimą.

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas, štoras ir 4 flatai. Parduosiu 
už $13,500 arba mainysiu ant far
mos. Su viršminėtais reikalais 
kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.
. 4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Farnts For Sale
Ūkiai Pardavimui_______

GERA PROGA. Pardavimui ūkis, 
ū nauji budinkai, 80 akrų žemės, ūkė 
randasi 8 mylios nuo Skotville, 
Mich. lietuvių kolonijoj. Parduosiu 
pigiai. Kreipkitės laiškais. K. Zu- 
kouckas. Box 88, Rivesville, West Va.

ILLINOIS FARMOS 
I

120 akrų geros dirbamos žemės 
su budinkais, sodnu ir mišku. Kai
na .............................................. ***$4,000

II
83 akrai su fcetais budinkais, gy

vuliais ir mašinomis. Kaina $1(2,000
III

30 akr. su budinkais, gyvuliais ir 
mašinomis. Kaina tik .........   $2,000

IV
90 akr. siu budinkais, gyvuliais ir 

mašinomis. Kaina

$2,000

$5,000

žemė, 
$3,500

žemė, 
$2,500 
duoda-

67 akr. su budinkais, gera 
netoli miesto. Kaina ...........

VI
40 akr. su budinkais, gera 

netoli miesto. Kaina ...............
Visos viršminėtos farmos

mos ant lengvų išmokėjimų, įnešus 
mažą sumų cash. Taipgi gali būti 
išmainomos ant ko tik nori.

FARM AGENCY BEAUR.
5203 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7009, ar Yards 6657

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardaylnnd

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
6-6 kambarių, lotas 32x138. pirmas 
flatas karštu vandeniu šildomas, 2 
karų garažas. Savininkas 2024 N. 
Savvyer Avė.

2-6 kambarių marinis namas 
gerame stovyje, Brighton Pafc- 
ke, $2000 įmokėti, kitus kaip 
rendą. Tikras bargenas. Atdara 
nedelioj visą dieną.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė.

2-4 kambarių medinis namas 
Brighton Parke, gerame stovy
je, $800 įmokėti. Atdara nedė- 
lioj visą dieną.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė.

PARDAVIMUI G kambarių mūri
nis namas. Karštu vandeniu šildo
mas. Yra maudynė ir elektros Švie
sa. >Namas pastatytas ant cementi
nio fundamento, 2928 Emerald Avė. 
Victory 9549. »

Gyvenimas Dykai 
Ant Amžių 
už $3500.00

Geroj vietoj — 8 mylios 
tolio, 1 blokas nuo stritkarių, 
10 ruijnų namas, vištininkas, 
garažas ir pusė akerio žemės. 
Tikras laimingas 
gyvenimas, šviežias oras, 
dideli medžiai — 
tikras sodnas.

Šaukit Canal 49G0 
807 W. 18th St.

Ekstra specialis 
bargenas

Dabar yra laikas. Dasižinokit apie 
šį puikų pirkinį. Tai yra ekstra 
specialis, modemiškas 2 flatų na
mas, 8344 S. May St., puikiausia na
mas South Side. Yra 3 karų mūri
nis garažas, tile sienos maudynėj, 
lietaus lašai, moderniškas. Turi būt 
parduotas šią savaite. Jsigykit šį 
puikų 2 flatų namą. Su $5,000 cash 
galit pradėti veikti. M r. Sweeney, 
2871 E. 79 St. Saginavv 7900.

EXTRA bargenas. 6510 S. Wasn- 
tenavv Avė., 6 kamo. bungalovv, tile 
vanos, lietaus lašai, 2 karų mūrinis 
garažas, ėdė cementuota ir apmokė
ta, nėra asesmentų, lotas z9xl25, 
netoli parko, kaina $11,500, $3,000 
cash arba pigiau įmokėti, šaukit sa
vininko namus Prospeca 6190 arba 
biznyje Vincennes 6660 arba 
Triangle 6020.

PARDAVIMUI namas su maža 
grosernė, labai geroj vietoj, mylin
čiam tokį biznį. 834 \V. 53 PI.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis namas, šiltu vandeniu apšildo
mas, aukštas cimentuotas skiepas, 
elektra, vieno automobiliaus gara
žas. 3020 So. Lowe Avė.

MODERNIŠKAS 2 flatų namas, 5- 
5 kambarių, 2 karų garažas, savinin
kas 6010 S. Francisco Avė.

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

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

VISADOS yra ‘"patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

BARGENAS ir lengvos išly-i 
gos. Beveik nauja 6 kambarių1 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už 
Bungalovv randasi 7 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500 pi
giau negu verta. Del informa* 
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

GERAS INVESTMENTAS
Pardavimui liaujas mūrinis namas 

tą arti Halsted ir 7IMh. parduosiu 
arba mainysiu bile j ką kaipo dali 
kojinio. VVAi.TER J. PAUL. tHIOl 
IVestern Avė.. Tel. Republic 4170.

0 fla- 
piKiai. 
inmo- 
Soutli

PUIKUS naujas 6 kam. bungalow 
Cash. vana, karštu vandeniu šildomas, 

, *! 2 karų garažas, cementuota gatvė ir Mąrųuette j gig, lotas 32x125, puse bloko niuo 
* gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo

siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4.373.

PARDAVIMUI 6 kamb. mūrinis' 
bungalow, octagon frontu, cemen- ‘ 
tuota ėlė, stikliniai porčiai, po $50 į 
mėnesį, savininkas 6532 S. Talman.

PARDAVIMUI arba mainymui 6 
apt. mūrinis namas, po 4 kamb. mod. 
2 karų gar. nebrangiai, netoli G9 ir 
Ashland, šaukit Columbus 10452.

Dabar $1000 pigiau
Savininkas turi greitai parduoti 

beveik naują mūrinį bungalovv, tin
kamas 2 šeimynoms, 4 ir 5 kamba
rių. Randasi netoli Marųuette Par
ko. Kainavo $10,500, nuleido už 
$9500. Su $1000 įmokėjimu 
pirksi arba mainys ant didesnio 
mo ar loto.

6959 So. Halsted St.
Ant mainymo

8 pagyvenimų mūrinis namas, ant 
kampo. Turi būti greit išmainytas 
ant mažesnio namo, bungalovv, loto 
ar

ŠTAI BARGENAS
Aukštos klesos, tikrai modemiš- 

! kas, su atdaru sun porčium, namas 
- į turi 15 apt. po 4 kambarius, randa- 
5u j 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 morgičių. Galite gauti 
33’/»% už savo investmentą.

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

4705 S. State St.
Drexel 1800.

5 KAMBARIŲ namas, netoli 73 
St. ir Oakley Avė., kaina $4700. Sa
vininkas Mr. S. Beske, 7210 South 
Claremont Avė., Tel. Republic 9234.

nu- 
na- 6 KAMBARIŲ BEVERLY bun

galovv. didelis lotas, taiktai $8700, 
Savininkas Beverly 7330.

biznio.
J. SINKUS & CO.

Corn 70th and Halsted 
Tel. Normai 4400

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

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

PARDAVIMUI namas su bučer- 
nės ir grosemės bizniu. štoras, du 
flatai po 6 kambarius, vandeniu šil
domas. Parduosiu su namu arba 
vienų biznį, Pirkėjui duosiu antrų 
morgičių. Agentams nuošimtis. Sa
vininkas bučemėj.

2553 W. 69 St.

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
aukšto krautuvės, 
ir Prairie viskas 
vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo
kyklos, i "t 
parduosiu su biskiu įmokėjimo, arba 
mainysiu į lotą. H. J. Coleman and 
Co. 5857 State St. Went 5702.

rie Pershing Rd. 
irenduota, geroj

netoli transferinio kampo,

5 flatų medinis
Pečium šildomas, naujai dekoruo-

tas, 50x125 pėdų lotas, 3941-5 So. 
Wells St., Rendos $125 j mėnesį. 
Pirmas morgičius $2,000. Kaina

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. i savaitę
Organizojame naują instrumentų 

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

Mumford Music
Studios,

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

Miscellaneous for Sale
________ Įvairus Pardavimai ______

SLIP covers, 3 šmotų visokių 
spalvų, $10. Taipgi 3 šmotų setui, 
Belgian druželėmis, $13. Tel. Sun- 
nyside 4245 ar Lincoln 2911.

Iš PRIEŽASTIES didesnio užsiė
mimo, esu priverstas parduoti arba 
priimti teisingų moterį į partr* ! ‘ 
prie gero Rooming House biznio ne-
priimti teisingų moterj į partnerius 
pne g ..
sančio gerų pelną, reikia įnešti $3,000 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

KAZIMIERAS KSENOWICZ
1652 Monroe St., Chicago, UI.

Brighton Park

$6,000.
H. J. COLEMAN AND CO. 

129 E. Pershing Road. 
Boulevard 7769.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NORIU parduoti savo pusę biznio 
soft drink parlor bizny tik už $350. 
Nesutinku su partnerių. Renda tik 
$15.00. Neša gerą pelnų. 500 West 
54 Place.

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojiklį pian 
čiumi ir roleliais už $65 cai 

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

su ben-

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

PARDAVIMUI geras Restauran- 
tas, su namu arba be namo, mai
nysiu į privatišką nedidleį namų, ar
ba į lotus arba parduosiu vieną biz
ni, namas naujas mūrinis, štoras ir 
viršui 6 kambariai ir 2 karų gara- 
džius mūrinis.

4102 Archer Avė.

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

PARDAVIMUI grosernė ir Ken
džių krautuvė skersa^ gatve nuo 
mokyklos. Labai gera ir pelninga 
vieta. 1505 So. 49 Ct., Cicero, UI.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė maišytų tautų apgyvento] apie- 
Mnkėj. Geras biznis—parduodu dėl 
nesveikatos. 1302 S. Union Avė. '

PARDAVIMUI 
mašina ir troku. 
biznis. ParduORiu

bučernė su ledo 
.Daromas didelis 
ekrangia t, arba 
7 60 XV. 63 St.

PARSIDUODA Soft Drink Parlor. 
Puikiausi užeiga. Lietuvių apgy
venta kolonija. Viena negaliu lai
kyti šios vittos ir priversta parduo
ti pikiui. Kns pirmesnis, tas lai- 
mes. 733 ’SV. I8tlx St.

GERI MAINAI
2 po 5, naujas mūrinis namas ge

roj apielinkėj, karštu vandenių ap
šildomas. Randasi Marųuette Manor, 
parduosiu arba mainysiu ant lotų ar 
mažesnio namo.

2 po 6, naujas mūrinis namas, 
karštu vandeniu apšildomas, geroj 
apielinkėj, viskas modemiškai, 
randasi Marųuette Parke, netoli mo
kyklos ir gatvekarių. Parduosiu ar
ba mainysiu ant lotų, saliuno ar ma
žesnio namo.

7 flatai ir štoras, kampinis na
mas, geroj vietoj, visi išrenduoti. 
Parduosiu arba mainysiu ant lotų, 
ar mažesnio namo. Ka tik jus turit, 
nepaisant kokioj apielinkėj.

Kų jus turi mainyti ar parduoti, 
ar ko jus jieškot, mes turim dėl iu- 
sų ka jus reikalaujat. Atsišaukit 
ynatiškai arba telefonuokit.

W. H. KELPS & CO.
2419 W. 69 St.
Hemlock RO99

2 aukštų medinis ir mūrinis na
mas, cash reikia $500. Specialia 
bargenas .................................. $3200

2 aukštų medinis namas, cementi
niu pamatu, 2-4 kambarių 
vana, labai gero] apielinkėj. 
lis bargenas, .......... ..............

2 aukštų mūrinis su skiepu, mai
nysiu j grosemę su namu.

4 kambarių naujas mūrinis bunga- 
low, cash reikia $1000 įmokėti, kitus 
kaip rendą.

8 flatų naujas kampinis, namas, 
mainysiu į akrų žemę South Side.

Kampinis namas 2-5 kambarių 
flatai, mainysiu į biznio namą, la
bai geroj vietoj.

6 kambarių bungalow, modemiš
kas, labai geroj vietoj, mainysiu į 
fjrosemę arba lotus. Tas namas yra 
ubai geras.

Mes turime daug visokių mainų 
ir kitose apielinkėse.

B. R. Pietkiewicz
26OR West 47 Street

flatai, 
Dide- 
$5900

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

5542 So. Aberdeen, 
Ist flat.

3% PIGIAU ŠIA SAVAITĘ
8 FLATŲ namas, 5-6 kambarių, 

garu Šildomas, 21^ bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 į 
mėnesį, rendos $510 į mėnesį.

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

Reikalinga 
— 100 — 
Bargenų 

dėl pardavimo 
Mainymo — 

šaukit 
S. J. DARGUŽIS, 

Canal 4960 
807 W. 18th St.

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu '__ '
mas, i" _ * ”. 
sios mados maudynės 
fikčeriai, lotas 30x125, 
prie 6647 So. Talman Avė. 
savininką, Rainbovv Electric, 
Park 2976.

i vandeniu Šildo- 
lietaus lašų vana ir vėliau- 

kambario 
apžiūrėki! 

Šaukit 
Hyde

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

Atsišaukit
ED. DUBSKY, 

2135 So. 56 Avė.
NAUJI bungalows budavotojo 

kainomis, lengvais išmokėjimais. 
5616 Grace St. Kild. 3695.

PARDAVIMUI 2 flatų namas 5-/5 
kamb. karštu vandeniu apšildomas, 2 
gani garadžius. Parsiduoda pigiai

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalow, karštu vandeniu Šil
domas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634.

PARDAVIMUI 2 fialų medinis na
mas, netoli 71 St. ir Westem Avė.J. J. MEŽLAIŠKIS h..o, (X ou

24t>3 W 71 st. St. Republic 4537Phonc Hemlock 5279.
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