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Dekretu Keičia Lietuvos Konstituciją
Smetona busiąs am

žinas prezidentas
Lietuvos Seimas, sumažin- 
tas, neturės sprendžiamo 

balso
Tautines mažumos nebeatstovaujamos

BERLYNAS, vas. 16. [F] — Berlyno denraštis 
“Vorvvaerts” praneša, kad dabartinė Lietuvos fašistinė 
valdžia prisiruošus švęsti dešimties metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuves paskelbimu visos eilės dek
retų, kuriais bus dagi tie paskutiniai žmonių laisvės li
kučiai panaikinti.

Pasak gautų pranešimų, vienu tokių dekretų bus pa
skelbta, kad valstybės prezidentas turi būt renkamas 
visam jo amžiui; kad krašto Seimas nebeturi teisės 
leisti nė kokių įstatymų — jis bus tik kaip patariamoji

Kitu dekretu bus paskelbta, kad Seimo narių skai
čius, ažuot 85, sumažinamas iki 40, ir kad tautinės ma
žumos (lenkai, rusai, žydai) nebegalės turėt savo atsto
vų Seime.

[Jei ši Berlyno žinia teisinga, tai reikštų, kad Lie
tuvos smurtininkų valdžia nutarė nebežaisti nei su sa
vo projektuotu krašto konstitucijos keitimo referendu
mu. Jie veikiausiai paabejojo ir dėl “tautos atsiklausi- 
mo” pasisekimo\ir nutarė, be jokių ceremonijų, įsteigti 
visišką fašistų diktatūrą.]

Francuzų senatas at
metė motery kon- 

skripciją karui
Senatoriai sako, kad moterys 

per amžius buvę laisvos nuo 
priverstinos tarnybos vals
tybei

PABYŽH1S, vas. 17. —Fran
ci jos senatas atmetė vyriausy
bės projektą konskriptuoti, ka
rui atsitikus, kiekvienų fran
cuzų moterį valstybės tarnybai.

Ikputatų kamera tą projek
tą priėmė dar praeitą rudenį.

Senatas tą projektą pataisė 
taip, kad, kilus karui, turi būt 
mobilizuojami “visi Prancūzai 
vyriškos gimties”. Dauguma 
senatorių laikėsi nusistatymo, 
kad per visus amžius moterys 
visados buvę išskirtos iš kon- 
skripcijos.

Vyriausybės projekte moterų 
konskripcija nereiškė, kad mo
terys butų imamos ginklui ne
šioti, bet tik pavaduoti įvai
riose įstaigose vyrus, galinčius 
būti kareiviais.

Trockis sunkiai susir
gęs kelionėj į trėmimą

BERLINAS, vas. 17. — Pri
vatinis Volksvville gautas pra
nešimas sako, kad kelionėje į 
savo trėmimo vietą Viemy, 
Kinų Turkestano pasieny, Troc
kis pavojingai susirgęs.

FOIJtESTONE, Anglija, vas. 
17. — Manievrų metu susidūrė 
du britų aeroplanai 1,000 pėdų 
aukštumoje. Vienas aeroplanų 
tuojau užsidegė ir nukrito že
mėn; pilotas Watson užsimušė. 
Antro aeroplano pilotas su pa
rašiutu laimingai nusileido.

Išteisino Indianos 
gubernatorių

Kti-klux-klaniečiai neįrodė buk 
Jackson bandęs papirkti savo 
pirmtakuną

IND1ANAPOL1S, lud., vas. 
17. Prisaikintieji posedinin- 
kai rado valstijos guljemato- 
rių, Ed. Jacksoną, nekaltą dėl 
nusikaltimų, kurie buvo iškel
ti prieš jį skundžiamajame ak
te, ir teismas jį išteisino.

Gubernatorius Jackson buvo 
kaltinamas, kad 1923 metais jis 
bandęs papirkti buvusį tuomet 
gubernatorių VV|arreną T. Mc- 
Cray, idant tasis Marion kaun- 
tės prokuroru paskirtų vieną 
jo draugą, būtent James E. 
McDonalda. , v

Byloje, skundėjai, ku-klux- 
klnaiečių vadai, savo kaltini
mų negalėjo įrodyti.

Gyvenimo keistenybės
27 metų kavalierius vedė pačią 

60 metų jauną
« —m— «

NEW YORKAS, vas. 17. — 
Praneša, kad Prancūzų Riviero
je viena turtinga amerikietė, 
senmergė Martha Codman, 60 
metų amžiaus, ištekėjo už “bu
vusio Petrogrado Grand Ope
ros svarbiausio tenoro,” Maxi- 
mo Karoliko, kurs tėra 27 me
tų amžiaus. «■ 
81 metų senis vedė pačią 18 

metų amžiaus
BROWNSTONE, Ind., vas. 

17. — Našlys Audley Campbell, 
81 metų amžiaus senis, vedė 
trečią pačią —< Katheriną Wal- 
ling, 18 metų merginą. Pasta
roji dabar bus motina devynio
likos Campbellio vaikų, kurie 
visi yra daug senesni už ją.

Rusija tapo ‘buyer” 
kviečių rinkoje

Per pastaras dienas pirkosi 8,- 
000.009 bušelių Amerikos 
kviečių

Sovietų Rusija atsidūrė kvie
čių rinkoj kaip “buyer” (pirkė
jas) ir, kaip praneša, per pa
staras kelias dienas pirko dau
giau kaip aštuonis milionus 
Joušclių Amerikos kviečių.

Tas taktus, kad- viena di
džiausių javus eksportuojančių 
šalių dabar pati perkasi tiek 
daug kviečių, javų rinkoj sukė
lė didelio subruzdimo. Laukia
ma, kad kainos kviečiams da
bar stipriai pašoks aukštyn.

Gen. Sandino stato 
taikos sąlygas

Nikaraguos sukilėlių vadas at
sako į Jungt. Valstybių ad
mirolo pasiūlymus

MAN AGI’A, Nikaragua, vas. 
17. — Praneša, kad tarp Jun
gtinių Valstybių admirolo Sel- 
lers’o ir Nikaraguos sukilėlių 
vado gen. Sandino prasidėję 
taikos pert rak taci jos. Adm. 
Sellers aeroplanu pasiuntęs sa
vo taikos pasiūlymus,, kurie 
buvę numesti generolo Sandino 
stovyklom Gen. Sandino davęs 
į tai atsakymą, statydamas 
savo sąlygas, kuriomis jis su- 
t’ktų padėti ginklą. Kokios tos 
sąlygos, neskelbiama.

900,000 Vokietijos me
talo darbininku 

lokautas
BERLINAS, vas. 17. — Devy

niems šimtams tūkstančių Vo
kietijos metalurgijos pramonės 
darbininkų gresia lokautas, 
nors darbo ministerija daro pa
stangų prie to neprileisti.

Central i nė j Vokietijoj dabar 
streikuoja 50,000 darbininkų. 
Vokietijos pramoninkų sąjunga 
andai paskelbė, kad vasario 22 
ji išmosianti iš darbo 800,000 
savo darbininkų, jei iki tai die
nai nebus baigtas streikas cen
tralinėj Vokietijoj. Siemens fa
brikai, kuriuose dirba 100,000 
darbininkų, vakar padarė tokį 
pat paskelbimą.

Konflikto priežastis — men
kos darbininkų algos, kurias 
padidinti fabrikininkai visai at
sisako.

Italų prof. radęs raktą 
Etruskų kalbai

BOLONJA, Italija, vas. 17. 
Bolonijos Universiteto prof., Al
fredo TromlMvtti paskelbė, kad 
jam pavykę pagaliau dešifruoti 
senovės etruskų kalba, kuri iki 
šiol mokslininkams buvo neį
veikiama paslaptis.

Prof. Trombetti yra žymus 
filologas, mokąs arti trijų de
šimčių kalbų.

[Etruskų žemė, Etruzija, tai 
dabartinė Tuskanija. Senų seno
vėje, dar Kristui negimus, E- 
truzija buvo dvylikos miestų 
sąjunga. Etruskai buvo išvy
stę nemenką jūrių prekybą ir 
turėjo didelės įtakos šiaurinėj 
ir vidurinėj Italijoj. 283 metais 
prieš Kristaus gimimą jie bu
vo Romos užkariauti.]

I Atlantic amt Pacific Photo!

Miss Grace Moore, Jellico, Tenn., choristė, vėliau muzikos ko
medijų dainininkė, dabai- patapo New Yorko Metropolitan 
Operos primadona. Jos debiutas, kuriame ji turėjo gero pa
sisekimo, įvyko vasario 7. Debiutantę sveikina Otto Kahn, 
Metropolitan Operos galva.

Kova su klerikalų 
maištais Meksikoje

Susikirtimuose Jalisco valsti
joj 48 maištininkai krito; 11 
sušaudyta

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
17. — Telegramos iš Gūadalaja- 
ros praneša, kad vakar Jalisco 
valstijoje keliose vietose įvykę 
susikirtimų tai*p federalinės 
kariuomenės dalių ir klerikalų 
maištininkų bandų.

'Puošė susikirtimuose ketu
riasdešimt astuoni maištinin
kai buvo nukauti, vienuolika 
sugauti ir tuojau sušaudyti.

Nelaime vandenyne
14 Amerikos jurininkų žuvo 

aliejaus laivui sprogus; 21 
japonų išgelbėtas

TOKIO, Japonija, vas. 17.— 
Į Tokio atplaukė vienas japo
nų žvejų laivas ir pargabeno 
dvidešimt vieną Amerikos alie
jaus laivo Chuky įgulos žmo
nių, kurie buvo žvejų laivo iš
gelbėti jūrėse. Keletas jų buvo 
sužeisti.

Aliejaus laivas Chuky plaukė 
iš San Pedro, Cal., į Japoniją. 
Praeitą trečiadienį jame įvyko 
sprogimas, kurs sudraskė laivą. 
Kapitonas ir trylika įgulos žmo
nių buvo užmušti, kitus išgel
bėjo netoliese buvęs japonų lai
vas.

NEW YORKAS, vas. 17.
Kadangi iki šiol buvo maža 
sniego ir nereikėjo gatvių valy
ti, miestas savo ižde sutausojo 
visus $2,000,000.

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

Bendrai gražu, bet šalta; 
stiprus žiemių ir žiemių vaka
rų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 30’ ir 26° f.

šiandie saulė teka 7:43, lei
džiasi 5:25. Mėnuo teka 5:14 
ryto.

Britai apie Ameri
kos “prosperity”

LONDONAS, vas. 17. —Laik- 
rastis Daily Herald, kalbėdamas 
apie nedarbą Jungtinėse Vals
tybėse, sako:

“Darbininkai Jungtinėse Val
stybėse kenčia taip pat, kaip 
kad jų draugai darbininkai Eu
ropoje. Turtingiausio pasauly 
krašto turtingiausiuose mies
tuose alkani žmonės valandų 
valandas šąla eilėj, laukdami 
puodelio kavos ir griežinio duo
nos.”

[Londono Daily Herald sako 
tai anaiptol ne iš piršto išlau
žęs. Nežiūrint didžiulių Ame
rikos laikraščių bandymų įkal
bėti, kad krašte tebežydi “pro- 
perity”, patsai Daria) Depar
tamentas andai paskelbė, kad 
krašte siaučia nedarbas ir kad 
bedarbių skaičius šiandie sie
kia 3,500,000!]

Rado Pacifiko išplautą 
kūną; manoma, skri- 

diko j Havajus
VENTUBA, Cal., vas. 17. — 

Netoli nuo čia rado vandenyno 
vilnių išneštą krąntan jauno 
vyro lavoną, sūriame vandeny 
išbuvusį, matyt, keletą mėnesių. 
Iš ženklų spėjama, kad tai lei- 
tenanas Vilas Knope, vienas 
lakūnų, kurie praeitą rugpiučio 
menesį “Miss Doran” aeropla
nu skrido iš San Francisco į 
Havajus ir kelionėje žuvo.

BAUDŽIA POLICININKUS 
UŽ “NESTROPUMĄ”

t. -----r——

LOS ANGELES, Cal., vas. 
17. — Policijos kapitonas Krie- 
ge patarė nubausti penkiolikę 
policininkų, sulaikant jiems vie
nos dienos algą, už tai, kad per 
ištisą mėnesį nė vienas jų ne
suareštavo nė trijų asmenų.

NUSIŽUDĖ, ŠOKUS Iš 14-to 
AUKŠTO ŽEMĖN

NEW YORKAS, vas. 17. — 
Parašius ant priegalvio užval
kalo “sudiev,” našlė Sarah 
Litfeld, 56 metų, nusižudė iš
šokus pro langą iš keturiolikto 
Monterey viešbučio aukšto.

Rusai nori panai
kinti advokatus

MASKVA, vas. 17. — So- 
vietijoje kilo stiprus judėji
mas panaikinti advokatus, už
ginti jiems stoti teismuose tiek 
skundėjo bylai vesti, tiek kal
tinamajam ginti.

Tam judėjimui vadovauja žy
miausias sovietijoje prokuroras 
Nikalojus Krilenko. Jį remia 
ir dauguma teisėjų.

Geležinkeliečių unija 
laimėjo kovą

Southern Pacific geležinkelis, 
teismo įsakymu, likviduoja 
“kompanijos uniją” ir pripa
žįsta “Brotherhood’ą”

HOUlSTON, Tex., vas. 17. — 
'T'cxaso ir Louisianos Southern 
Pacific geležinkelio kompanijos 
viršininkai nutarė kapituliuoti 
ir, kaip kad federalinis teismas 
įsakė, likviduoti “kompanijos 
uniją” ir pripažinti Brotber- 
hood of Raikvay and Steam- 
ship Clerks kaip oficialinę sa
vo geležinkelio tarnautojų uni- i.
JQ-

Federalinio teismo teisėjas 
vasario 10 dieną to geležinkelio 
viršininkams buvo davęs pasi
rinkti vieną iš dviejų: arba 
klausyti teismo sprendimo, ar
ba eiti į kalėjimą neribotam 
laikui.

Anglija prisirengus 
nusiginkluoti, bet...

Submarinams panaikinti statą 
klintį silpnesnės Valstybės, 

'sako Britų laivyno lordas

LONDONAS, v&. 17. Pir
mas Britų admiraitijos lordas. 
Bridgeman, savo kallM)j pasa
kė, kad Didžiosios Britanijos 
nusistatymas • dėl submarinų 
esąs toks pat, kaip kad buvę 
pareikšta 1921 metais Wasb- 
ingteno konferencijoje. Did. 
Britanija mielai panaikintų vi
sus submarinus, bet kadangi 
mažesni ir silpnesni kraštai lai
ką submarinus savo vieninteliu 
ginklu, tai tenka su tuo skai
tytis.
, Jis pareiškė, kad Did. Brita
nija, kuri nusiginklavimo dar
be savo darbo dalį nuveikus, 
esanti prisirengus eiti ir to
liau, jei tik kitos valstybės da
rysią tą patį. Jis betgi nema
nąs, kad silpnas Britų laivynas 
galėtų būt geresnė pasaulio tai
kos garantija.

Pataria padindinti ka
ro našlėms pensijas
WASHINGT’ONAS, vas. 17. 

— Atstovų buto pensijų ko
misija referavo bilių padidinti 
pilietinio karo veteranų naš
lėms pensijas iš <$30 iki $40 mė
nesiui.

* ——— ... |

DEIMANTŲ PIRKLIO PATI 
NUSIŽUDĖ

LOS ANGELES, Cal., vas. 17. 
— Šokus žemyn iš šešto Bilt- 
more viešbučio aukšto, užsimu
šė Mrs. Margaret K. Levis, vie
no turtingo Ne\v Yorko bri
liantų pirklio žmona. Mano, kad 
ji galą pasidarė dėl pairusios 
sveikatos.

Lietuvos žinios,
Medaliai Smetonai ir 

Voldemarui už kon
kordatą

KALNAS. Katalikų Vei
kimo Ųentro atstovai profeso
rius kunigas Bučys ir kunigas 
Juozas Tumas įteikė p. Smeto
nai medalių už konkordato su
darymų.

Sako, tokia pat dovana įteik

ta prof. Voldemarui ir kitiems 
ministeyiams.

Ir popiežius žadąs apdovano
ti meduliais p. Smetoną, Vol
demarą ir dar du asmeniu, 
konkordato sudaryme dalyva
vusiu.

Masinės kratos ir suė
mimai Lietuvoje

BADVILlšKLS. — Sausio 14 
nakties metu Radviliškio mie
ste įvyko masinės kratos pas 
geležinkeliečius ir šiaip darbi
ninkus j S. Paukštį, S. Ričkų, 
Jankauską, Baltmaną, p-lę Fle- 
gelytę ir kitus.

Ištardžius, kai kuriuos palei
do, o Paukštį, Baltmaną ir Fle- 
ųelytę Išgabeno į Šiaulius, nors 
nieko įtartino nerasta.

Prostitucija Kaune
KAUNAS. Kauno Miesto 

Valdybos informacijų biuro 
.'Panešimu, registruojamų pros
titučių skaičius Kauno mieste 
Uiga. 1923 m. jų butą apie 6(1, 
1924 m. 8(i/ 1925 — 12(1, 
1926 — 159, o 1927 m. gruod
žio mėn. 31 d. — 222. Prosti
tutės gyvena vargingai. Viena- 
ne bute gyvena 6—8. 1927 m. 
176 prostitutės buvo susirgu
sios Veneros ligomis.

Tai tiek įregistruotų, atvirų 
u-ostilučių. Gi slaptų prostitu
čių kelis syk daugiau. Tuo 
udu Kaune bus apie 1900 pro

stitučių.
Jei prostitučių skaičius kas- 

net didėja, tai matyt biednuo- 
nenės gyvenimo sąlygos eina 
Jogyn. Kai įpuolama į vargą, 
: šviesesnes išeities nesimato, 
ai liekas arba nusižudyti arba 
arsiduoti. Nūdiena kaip tik 
odo, kad ir nusižudymų skai- 
•ius didėja, o čia mes matom 
idėjant ir vergių skaičių.

DUSETOS, Zarasų ap. — 
icmet čia pradėjo bastytis po 

kaimus vilkai. Jie tiek drąsus, 
(tur būt ir jie jaučia, kad ūki
ninkai jų nešaudys), kad atei
na tiesiog į kaimus.

Paprastai vilkų pasirodymą 
’ia žmonės aiškina, buk to
kiais metais būnančios šaltos 
Uemos, bet šiemet aiškinama 
politinėmis priežastimis.

“Naujienų” Kon-1 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų,, 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.
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Detroit, Mich
Iš SLA. 21 kp. susirinkimą

bai trumpus, 
savo

Vasario 5 d.. Lietuvių sve
tainėj, įvyko SLA. 21 kp. su- 
siiinkimas. Narių atsilankė ne- 
perdaugiausia, sulig kuopos di
dumo. Kaip žinoma, šią kuo
pą valdo bolševikai. Pirminin
ku yra Terza, o jo moteris — 
raštininkė; kad butų turėję dar 
dvejetą vaikų, tai Terzai bu
tų galėję sudaryti visą valdy
bą, išėmus kuopos knygių. Pa
staroji vieta yra neapmokama, 
tai iš bolševikų nė vienas ne
apsiėmė, nors ir prakilnus yra 
darbas literatūrą platinti.

Valdybos raportai buvo la- 
Pirmininkas po

raporto nusiskundė, kad 
respublikoj esą kitaip, 

T. S. respublikoj; girdi, Į 
respublikoj triukšmą ke-1 

lia prieš rinkimus, o SLA. res
publikoj esi) rinkinių. Gai
la pirmininko, kad jis nežino 
kas jo pašonėj dedasi, štai pe
reitą rudenį buvo rinkimai ir 
kada du senatorius išrinkta ne
teisingai, tai triukšmas tęsėsi 
arti pusės metų, iki tuos se
natorius atmetė. Musų pirmi
ninkas irgi jaučiasi ne savo 
vietoj, nes jeigu atsitiktų ko
kia nelaimė, tai dar nė pilnos 
pomirtinės negautų.

Nors susirinkimas tęsėsi ga
na ilgai, bet nieko naudingo ne
nutarta. nors ir buvo daug 
“diskusijų”. Tik padaryta nau-

negu

duoklių. Musų kuopoj nuo pir
miau buvo nutarimas, kad mo
terims nereikia stovėti eilėj su 
vyrais, bet jos tiesiog prieina 
prie stalo ir užsimoka duok
les. šiame gi susirinkime tas 
nutarimas liko atšauktas ir nu
tarta, kad moterys turi stovė
ti eilėj lygiai su vyrais. <) 
dabar, prie
tai reikia ir vakarienę atsineš
ti, nes reikia išstovėti eilėj nuo 
2 vai. po piet iki 7 vai. vaka-

su vyrais.
naujo raštininko,

re.
Pirmininkas vos

kio išprašė savo draugucius, 
kad lermą sukeltų. Mat po 
kuo|X's valdybos rinkimų buvo 
daug kalbėta ir rašyta, kad 
valdyba yra ne visai teisingai 
išrinkta. Tad pirmininkas žiū
rėdamas į savo draugus ir sa
ko: “Draugai, pas mus yra 
dalykų, kuriuos šiandie turime 
apkalbėti”. Bet niekas nieko 
nesako. Tik trečią sykį pakar
tojus iždininkas ant galo su
siprato ir pašokęs ėmė šauk
ti, kad Praškevičius neteisin
gai aprašęs pereitus rinkimus 
ir ėmė. reikalauti, kad Praške
vičius ta tvirtinimą tuojaus at
šauktų, nes kitaip busiąs nu
baustas. Praškevičius gi alsi-

Detroit, Mich.
Vasario 29 d. čia jvyks pirmos 

naujų promotcriij ristynės, ku
riose dalyvaus K. Požėla. Jis ri
sis, taip sakant, svarbiausioj .poroj, 
vieta bus paskelbta sekama savaitę.

Beje. Požėla priėmė Gansono išsu
kimą ir pasiuntė telegramą “I^ais- 
vei”. Kadangi telegramoj negalima 
daug pasakyti, tai buvo paminėta, 
jog apie rištinių išlygas bu.< pla
čiau "Naujienose” paminėta. "Lais- 
vė’’ telegramą įdėjo, nukirsdama jos 
galūnę, kur minimos "Naujienos”. 
Labai keistas pasielgimas.

RADIO PROGRAM FOR NAUJIENOS 
READERS

Kent hpur.
8:15—WTMJ (1020), MUwaukee— 

O'uintet.
8:20—\VEMC (620) Berrlen Springs

Los Angeles—

Q'uintet.

sako tai padaryti ir reikalau
ja patikrinti baliotus. Čia at
kandęs dantis, iždininkas vėl 
pašoka ir ima šaukti, kad ir 
F. Motuzas dar labiau nusi
dėjęs, ir taipjau reikalauja iš 
jo atšaukti korespondencija ir1 i ill'Dan(,4u,pn>graml 
grūmoja nubaudimu. Motuzas1 
irgi atsisako pildyti smarkaus ‘^'Sip
iždininko įsakymą ir pareika
lauja trečiųjų teismo. Mat su 
kokiais žmonėmis mums pri- 
seina turėti reikalą: dar prieš 
teismą, o jau grąsina narius nu
bausti. O jei tokie ragus tu
rėtų, kas tada butų?

Kuopa finansiniai irgi labai 
nupuolusi. Kaip tik bolševikai 
pradėjo kuopą valdyti, tai ir 
pinigai pradėjo smarkiai džiū
ti. Dar ir svetainei, rodos, už 
penkis mėn. yra nemokėta. Tai 
aiškiai parodo kokie gaspado- 

i riai yra bolševikai.
Buvo pakeltas klausimas ir 

apie 
Kilo 
ėmė 
kaip 
rie kuogeriausia moka spyčius 
laikyti apie šeiminas ir vedu
sių gyvenimą. Vienas tokių 
‘‘jaunikaičių 
kolionių 
mokinti 
nuginti, 
kalbėti, 
vo ir jis, nosį nusišluostęs, tu- 
"ėjo atsisėsti. Kitas gėdina su
sirinkusius, kad taip ilgai tas 
darbas nepradėtas, nes esą iš 
irš penkių šimtų narių gali

ma surinkti pusantro šimto 
jaunuolių. Bet J. Gvėrai lis jam 
nastebi, kad darbas buvo pra
dėtas, tik bolševikai tam pasi
priešino, nes jie savo vaikus 
prirašinėja prie Ateities Žiedo 
’r kitų vaikų draugijėlių ne
pakenčia. Gabaus, tas dalykas 
liko paliktas organizatoriams, 
— reiškia, kaip buvo iš pra
džios, taip bus ir pabaigoj. Tuo 
susirinkimas ir užsibaigė.

Tai matot kokia tvarka yra 
musų kuopoje. Didelis skaičius 
narių buvo padavęs prašymą 
SLA. Pi Įdomų j ai darybai, kad 
ji musų kuo]X)j padarytų tvar
ką. Bet veltui: Pild. 'Karyba, 
matyt, nenori į mus kreipti do
mės. Vienas Pild. Tarybos na
rys buvo atvažiavęs ir matė 
kaip niekurie nariai užsilaiko 
susirinkimuese, bet Pild. 'Ka
ryba tik papeikimą tiems na
riams davėt Bet papeikimas 
tiems žmonėms nieko nereiš
kia, nes jie gėdes visai netu
ri. Mes sekam laikraščių pra
nešimus apie SLA. 36 kp. su
sirinkimus, — tai net miela ir 
skaityt. Bet kada pas mus bus 
tokia tvark;

CHICAGO STATIONS TODAY
ŠATU Rl) A Y 

620k—WCFIz—484m.
m. Municipal program 

reųuest concert 
concert

6— 'Paiks; musical program
7— Nesvs reports; heulth tulks
8— 11—Popular program

to a.
12—Organ
5—Organ

Paiks;

670k—WMAQ-WQJ—448m.
0:30 a. m. Setting-up esercises

9 AVide Awake program
9:15 Overture hour; healt talk
11— Home economics; musical pro

gram
12— Noontime melodies
1 Musical polpouri; Oddz-n-Endz
2:30—Artist teeitai
I Organ program; llosvdy Boys
5-—lopšy Turvy time
6 Organ recitul; dinner concert;

time
<8 Photolog; popular song cycle
9:15—Thenter revue
10-1—Dance program; songs

8:15—Weather; “T\vcnty Minutes 
of Good Bcading”, Rev. (’. .1. Per- 
nin įLAliAfll

8:35—Home lolks program
9:15—NBC Blue network; viotinist 

620k—VVCFL—484m.
30-5—Studio program; songs; or
chestra
15—Ouestion box
30—Utah radio hour; trio;
tet

980 k—W1BO—306 m.
30—German program; trio;
30—Quartet; old songs;
trio; quartet 
30—Orchestra

7—Orchestra; news; songs;
10— Orchestra; guitar; music
12—“Order of Saps”

980—WHT—306m.
11 a. m.—Classical concert; 

nist; songs.
11— Scrmonette.
12— Organ eonetrt.
1—Sumlay dinner concert.
6 Organ program.
8:30- Countryside cathedral;

;>
(>

time signals'Jiaritone.

quar-

songs 
string

trio

pia-

jaunuolių organizavimą, 
diskusijos. Pirmieji balsą 

“nekaltieji jaunikaičiai, 
jie save vadina, bet ku

šeiminas ir
Vienas

kuris niekad be 
neapseina, norėjo pa
vedusius kaip vaikus 
ir pradėjo taip riebiai 
kad nariai uzprotesla

9 m.—Farm ne\vs;
9:30—Board of t rude (Service re- 

peated every half hour to 1:30).
10:30—Live stock market
11:40—Plnnist; time signals
12—Dinner-bell 'program; vveather; 

live stock market; seed ci»op con- 
dition; Hormone trio; fiddler.

5:15—Sports; organ; time; Pied 
Piper

6— Markcts; sports; orchestra; 
news

7— Scrapbook; National barti dance 
bau jo; harmonica and guitar; 
Havvaiian music; orchestra; or
gan; ųuartet

11:30-1—Baru dance; three orches-

STATIONS OUTSIDE CHICAGO 
Evening Programa

8— W.IZ (660), New York—Optrctta 
to KYW

8 \VS()E (1110), Mihvaukee — 
Program

8:30- \VFAF
Tuneful

9— KTU S
• ehestra 

9—WCC() 
9—WDA1«

Orchestra

(61(1), New York 
l’rolipe 

(780), Hot Springs—()r-

trio;

STATIONS OUTSIDE CHICAGO. 
Morning Programa

11—WHO (560), Dės Moines—

li—VVTMJ .(1020), Milwaukee—
Organ.

Evening Programa
(i—KDKA (950), Pittsburg—Ser

vices.
6—A\J B (680), Detroit—Ensemble.
8—WEAF (610), New York—"Our 

Government”.
8—W()R (710), Nevvark—Columhia 

network.
8:15—WHAS (930), Louisville— Or

chestra.
8:15—WEAF (610), Nfevv York—

—ocrnion.
8:30—KFI (610),

Oranffc networK.
«:30—NV.JZ (660), Ncw York—Vib- 

rant melodies.
8:30—W()l< (710), Newark—Coluin- 

bia network—American singers.
8:45—KOA (920), 

Services.
8:45—VVJZ (660), 

bilee singers.
9—GNHVV (740),

ehestra.
9—KTBS (780), 

Music.
9—VVOB (710), Nevvark—Columbia 

nehvork—Vorhees barni.
245.8m—WEVD-New York City

l — 1220KC
1:()()—Margarct Fry, lyric soprano.
1:20—Lydia Mason, Bach program.
1:4()—Myrna Lefferts, centralto, 
Brahms songs.

2:00—Boland Weber, German li- 
terature.

2:20—James Blaine, bass
2:40—Dorothy Johnson, dramatic 
soprano.

3:00—American Laboratory Thea- 
tre, reader.

3:20—Abe Berg, violin.
3:10—Lillian Dubliu, soprano, Lie- 
dersinger.

4:00—Horace Holley, editor
“VVorld Unity”.

4:20—Marjory Delf, popular so
prano.

4:40—Baymond Burrovvs, piano 
harmony.

5:00—Iris Schoff, lyric soprano.
5:20—<Civic Bepertory Theatrc,
reader.

5:10—Bobert J. McClelland, tenor. 
9:00—Debs Voeal Quartet.
9:15—Horace G. Knowles, Saving

Santo Domingo.
9:45—Debs Trio.

10:00—I.ewis Gannett, The Farce 
at Havana.

10:15—Debs Trio.

10:30—Hebei Poets, Henry and
Molka Reich.

10:55--Debs Voeal Quartet,
11:00—American Trio.
11:30—Cardinal Dance Orchestra.

Dcnver—M. E.
New York—Ju-

Winnipeg—Or-

Hot Springs—

ATYDAI ŠEIMININKIŲ!!!
žemiausios kainos ant maliavų ir aliejų

štai yra kai kurie apecialai dėl šio išpardavimo
1 galionas aliejaus ............................................................................ 98c
100 svarų Dutch Boy eina, ............................................. $1 ir daugiau
1 galionas varnišio ................................. 4....................  $1 daugiau
1 galionas malevos .................................... j....................... 1$ ir daugiau

Visas tavoras garantuotas
Kcnas rakandų valytojo dykai prie kiekvieno pirkinio 

už $1 ar daugiau

SAMUEL HELMAN
Pardavinėtojai

PAINTS, WALL PAPER, BRUSHES, VARNIŠKES, ETC.
1421 So. Halsted Street Phone Canal 5063

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

KAIP PANAIKINT VARGUS?

(710),
(810),

Si. Paul—Music 
Kan.sas (ii t y —

Cleveland — Pot-
putini i

9—WLW
tainers

9—WMC
program i1

9—\VSM (890), Nashville — Old 
Op’ry program

9—\VS()E
gan

9— \VTAM

(700), Cincinnati—En lei

(580), Memphis—Danei

(1110),

(750),

(1020),

Mihvaukee—()r-

Cleveland—Mins-

9—\vi’MJ 
songs 
CHICAGO STATIONS SUNDAY 

570k—KiY W-K FKB—526m.
Hoxy program
Instrumentai concert

4:30—Church of the air 
5:30—I ravelog \vith music 
7:15—NBC Blue nchvork program

Mihvaukee—01(1

t

Ar jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niežti?
Naudokite

Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite

lietuvis Koniraktorius

Metropolitan
Shop 

221B W. 22nd 
Phone Ciaal

Suvertam ivieaun i, 
elektros jiegą | nau 
Ina ir *enug namui h 
mainom nauja.- Kam
pas j senas; duodame
unt lengvo išmokėji
mo.

Electric

Street 
2191

A-C SETAS
$15

MAŽIAU TUBV
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

už $15.
Tikras A-C darbas, no užvadas 

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

Atsineškit ši skelbimą su sa
vim, jis vertas 50c. už tuo^.

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. Wells St.
Harrison 8233 ORAKULAS

JUSU KREDITAS GERAS PAS 
THEiNEW METHOD DENTISTS

Geri Dantys Yra Geriausia -Užtikrini 
> mas Geros Sveikatos

$18™s1875/

Užlaikymui savo plaukų gražiais 
ir tankiais 
Naudokite

Naturaliai perliniai baltį dantys su dykai gold crown
Auksinės crown ............ .............. ........ ................................
Baltos crowns ................. i..................................................
Auksiniai fillings .......... .....................................................
Sidabriniai fillings ..............................................................
Be skausmo ištraukimas ..................................................
Pabandyk musų savaitinių Išmokėjimų planą. Nereik ____

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

Darbas garantuojamas 20 metų, 18 metų biznyje,

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

1800 S. Halsted St.

518.75
4.25 
4.00 
1.75
1.00 
1.00

nieko

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznį Gruodžio 31, 1927 m., kaip 
yra padarytas Auditoriaus Pubiiškų Apskaitliavimii Illinois Valst.

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
Rankos namas (Eąuity) .......................................   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

ATSAKOMYBĖ
Capitalai Stakus ......................................................................$200,000.00
Surplus .................................................................................  $200,000.00
Neišdalintas pelnas ...................................   112,603.49
Rezervo accountai .............................................   31,359.34
Dividendai neapmokėti ............................   8,031.00
Depozitų ............................................................................... $4,056,561.73

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

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

MALT TONIC - E1TRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus %
Jis yra rekomen
duojamas per

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

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Leninas pasakė:
"Tik tąsyk darbininkai galės 

linksmai ir be vargo gyventi, kaip 
jie turės tokią sistemą, kad nebus 
galimybių vienam asmeniui iš
naudoti antrą. O kad tokią si
stemą įsteigus yra reikalinga dar
bininkų valdžia ir diktatūra.”

Taip Leninas sakė, taip bolše
vikai daro. Bet jau 10 metų pra
ėjo, o vis dar Rusijoj nesiranda 
tokios sistemos kurioj nebūtų be
darbės, vargo ir kapitalistų.

Orakulas sako: ta teisingoji si
stema prie kurios nebus ponų nei 
ubagų, bedarbės nei vargų, gali
ma įvykdinti gyvenimas i 3 mė
nesius laiko jau turint darbinin
kams valdžią savo rankose. Kad 
tą sistemą įvykdinus nėra reika
linga diktatūra, bet reikalinga as
meninio pinigo, tik su asmeninio 
pinigo pagelba darbininkai su
trioškins kapitalistų ir buržujų, 
galią ir jie negalės ilgiau palaiky
ti dabartinės kraugeringos siste
mos.

Todėl kiekvieno darbininko yra neatbūtina pareiga sužinoti kas 
yra tie asmeniniai pinigai? Kad jie į tokį trumpą laiką sunaikintų 
kapitalistus ir jų įsteigtą sistemą varginimui darbiniunkų. Tą visą 
galima sužinoti Teisybių Teisių Knygoj.

O darodymui, kad tai nėra-melas, o tikra teisybė, tai autorius 
Teisybių Teisių Knygos duoda $100 tam, kuris faktais įrodys, kad as
meniniai pinigai nepanaikintų kapitalistų, nepanaikintų bedarbės, vargo, 
ir neperkeistų dabartinės išnaudojimo sistemos ant tokios sistemos, 
kad nebūtų galima kapitalistams išnaudoti darbininkus. Tos knygos 
kaina tik 50c. Siųskite pinigus arba atvažiuokite šiuo adresu, J. 
Orakulas, 3352 S. Halsted St., Chicago, III. ir apturėsite vieną iš tų 
knygų dėl sužinojimo visų tų slaptybių, ką Orakulas žino.

6 kati musų žinojimas nenueitų niekais, tai kiekvienas iš musų 
perskaitęs tą knygą, turėtumėm pasiųsti Lietuvon savo giminėms ir 
pažystamiems. O kadangi kiekvienas iš musų turi gimines ir pažys- 
stamus Lietuvoj ir jeigu mes visi pasiųstumėm po vieną arba ir dau
giau tų knygų, tai ant syk visi Lietuvos gyventojai .susipažintų su tais 
budais su kuriais galima panaikinti vargą, bedarbes Lietuvoj j trumpą 
laiką. O jau sykį žinotų kaip be vargo galima gyventi, eis prie to 
tikslo.

Fašistų kalėjimai nei jų žiaurumai nesustabdys Lietuvos liaudies 
nuo įsteigimo tokios sistemos, tokios tvarkos ir valdžios prie kurios 
nesiras bedarbės nei vargų ir mums amerikiečiams širdies neskaudės 
atsimenant apie Lietuvos vargą.

Darbininkai ir biznieriai, mes visi turim Lietuvoj giminių, mes 
žinom, kad ten yra vargas. O vargas yra tenai ne dėlto, kad nėra 
iš ko duonos padaryti, bet dėlto, kad nėra pinigų iškeptą duoną nu
sipirkti.

Lietuvoj yra vargas ne dėlto, kad trūksta tavorų (jeigu tavorų 
Lietuvoj truktų, tai jie prašytu atsiųsti paltį lašinių, o ne dešimkių) 
o dėlto, kad nėra pinigų. Todėl nėra pinigų, kad dabartiniai pinigai 
yra daromi tik auksu pasiremiant. Mes turim neužmiršti to fakto, 
kad šalis įgyja auksą dvejopu budu: pirma, iškasa auksą iš žemės. 
Antras, išmainymas tavorų su svetimomis šalimis j auksą. O kadangi 
Lietuvoj nėra aukso kasyklų, tokiu budu Lietuvoj yra tik vienas bū
das įsigijimui aukso, tai yra išmainymas tavorų. Todėl šiandie lae- 
tuva išveža savo paskutinį duonos kąsnį į užsienį, kad tik parsivežus 
pinigų. Žinoma, kad darbininkai negauna tų pinigų, bet ponai ir val
džia. Per tai Lietuvos darbininkai ir yra didžiausiame skurde. O kad 
mes, amerikiečiai, galėtumėm jiems pagelbėti, mes turime juos supa
žindinti su asmeniniais pinigais.

Asmeniniai pinigai nėra Maromi pasiremiant auksif, bet žmogaus 
darbu. O kadangi Lietuvos žmonės yra darbštus, kadangi žmogaus 
darbas sutveria tavorą, kadangi tavorų dugumas ir gerumas duoda 
žmogui turtą, o blogumas ir trukumas ta voro duoda žmonėms vargą.

Kadangi asmeniniai pinigai bus temiahii žmogaus darbu, išeis ši
taip: žmonės dirbdami sutvers tavorus, sutverdami tavorus sutvers ir 
pinigus. Ko daugiau tavoių bus Lietuvoj pridirbta, tuo Lietuva turės 
daugiau pinigų. Lietuva turėdama pakaktinai tavorų ir pinigų, bus 
turtinga. Būdama turtinga neprašys iš musų jokios pagelbos, bet mu
mis sutiks.

Del platesnių žinių apie asmeninius pinigus turite įsigyti Teisybių 
Teisių Knygų, jos kaina visai mąžA.

Darbininke, jeigu dar tu neužmiršai Lietuvos šalį, jeigu dar tu va
dinies lietuviu, jeigu dar turi žmogaus jausmų ir supranti Lietuvos 
vargų ir jeigu ištikro nori Lietuvai pagelbėti, išeiti iš to vargo, tai ne 

, valandėlės nelauk, jgyk tiek tų knygų kiek tik gali ir pasiųsk ten jas 
savo giminėms ir pažystamiems. Ta knyga turi 160 puslapiui ir ant 
pirmo lapo yra įdėta Dievo malda, kad Lietuvos valdžia jos nekonfis
kuotų ant rubežiaus. Ir kadangi aš ir esu lietuvis ir man taipgi širdį 
skaurų atsimenant Lietuvos vargą. Todėl kuris pirktų daugiau kaip 
vieną knygų tai kaina bus pusiau pigesnė. Aš dykai paaukaučiau šią 
knygų dėl Lietuvos labo, kad aš bučiau turtingesnis, bet aš ir esu dar
bininkas. Aš manau tamsta išleidęs 75 centus už tris knygas mažai 
nukentėsi, o Lietuvai naudos labai daug padarytumėt.

Dar kartą noriu priminti štai ką: jeigu tamsta prirodytumėt, kad 
asmeniniai pinigai nepanaikintų Lietuvoj bedarbes ir vargų, aš su geru 
noru duosiu jums savo paskutinį 100 dolerių. O jeigu negalite priro
dyti, reiškia knyga teisybę skelbia.

Todėl kiekvienas prisidėkime prie, gelbčjįmo Lietuvos iš vargo, be
darbės ir fašistų nagų. Siųskite tas knygas Uetuvon kol dar nėra vė
lu, nes kaip fašistų valdžia sužinos, kad toje knygoje ne maldos yra, o 
kardas kuriuomi fašistų valdžia bus sunaikinta, tada bus sunkiau lie
tuviams įgyti tų žinojimų.

Del pavyzdžio paduodu vieną laiškų rašytą Juozo Povilaičio dėl 
Petro Matavičiaus, 10934 Prospect Avė., Chicago, III. Be kitko sako: 
"Ačiū už knygų, dar tokios mes nebuvom matę. Mano susėdai atėjo 
iš Komiškos, skaitė, jiems beskaitant arttrą dalį knygos, mes verkti 
pradėjom, kad negalim Lietuvoj tokios tvarkos turėti, kaip toje kny
goje rašo.”

Iš to laiško galim suprast , jeigu mes pusiųslumėm kelis tūkstan
čius tokių knygų, tai be abejonės, lietuviai neverktų skaitydami, o 
vykdiutų gyveniman tą kas toje knygoje yra rašoma.

te__ _______________________________________________________________ J



NAUJIENOS. Chicago, UI.šeštadienis, vasario 18, 1928

Atsitikimėlis trau
kiny

čia žinote nesenai toks atsi
tikimėlis... Ne tai, kad jau la
bai žymus, bet taip tik... šei
myninio pobūdžio. Ir vis, taip 
sakant, ant valstybės tvarkos 
pagrindų...

Apsiėjo, gal sakyti, be nuo
stolių. Tiesa, buvo maži, bet 
šiaipjau nieko... Tarp ko kita, 
žinoma, vieną koją nusilau
žiau... Truputį lyg nesmagu...

Važiuoju, matytumėt, trati-1
kiniu, žinoma, orlaivio dar ne- kamin;
įsigijau. Ir Leiba tą dieną ša- 
bavo: arkliapalaikiai irgi. O 
susisiekimas traukiniais pašėhi- 
sai patogus. Ir greitas be ga
lo. Vis, sakau, nors pusvalan
džiu anksčiau atvažiuosiu, ne
gu su Leiba!

Na ir važiuoju. Sėdžiu nerū
kančiųjų skyriuje. Prirūkyta, 
žinoma, nors į akį durk: migla, 
tai yra, kaip ant jurų. Kaimy
nus iš visų savo pusių obser
vuoju. lyg žvaigždes miglynuo
šė.

Ore kažkoks kvapas malonus 
plauko: lyg tartum “valstybi
nės”... Galvą skauda. Baisiai 
Įdomu.

Tik čia žinote, matau kaimy
ną iš dešinės ranką į mano ki
šenę beileidžiantį.

Ar neturi tamsta kartais 
degtukų? klausia. — Čia, sa- 

> ko, tokie miglynai, kad ir ne
matai kas kur dedasi... Neįspė- 
ji, gal sakyt, kas jkis kitą ki
šenėje. •

Degtukų nelaimei, neturėjau. 
Atsiprašau, žinoma, už suteik
tą nemalonumą, ir sėdžiu to
liau.

O kaimynas iš priešakio stai
ga butelį išsitraukė ir dui — 
triubyt!

Bent pusę ištuštino, ūpą sau 
pataisė. O kitą pusę, kažkaip 
netyčiom, žinoma, šalia sėdin
čiai panelei. ant palto išpylė. 
Panelė prie to nepratus, ma
tyt. Tai lyg ir pasišiaušė. Už
protestavo, žinoma.

—Policijai stoty pasiskųsiu! 
Tamsta čia paplavas visokias 
kitiems ant drabužiu nelaistv- 
si!

čia ir aš įsikišau. Mandagu
mo verčiamas. Senovės ricierius 
prisiminiau.

Tarp ko kita, sakau, kas 
per kiaulystė traukiniuose gir
tauti?!

Išmislys iri: paltus kitiems 
laistys! Gal tai jos vienintelis 
paltelis, už paskutinius grašga
lius nupirktas? Gal čia visa 
jos laimė, visa ateitis tame palt- 
palaiky ?!

čia matote, pana staiga už
sigavo. Rėkt ėmė, rankomis 
iliustruodama. į panosę vi
siems ėmė rankas kaišyt.

—Kaip tamsta, girdi, drįsti 
mane užgaulioti?! Aš tamstai 
ne kokia tarnaitė! Aš, gal būt, 
vKus raštinės reikalus vedu, ar 
žinai ką?! Aš tamstai tokj pa
rodysiu “paltpalaikį”, kad ir 
kitą syk atminsi! Rado irgi: 
“paltpalaikis”... “vieni ntėlis”, 
gal būt”... “už paskutinius gra
šius nupirktas”... Turėk tik tiek 
grašių, kaip aš!.. Atsiras irgi 
koks kritikas... Idiotas...

Susipratau per daug jau pa
sistengęs, persudęs. Ir nutilau. 
Kaimynas iš priešakio užmigo, 
i nutilusią paną atsirėmęs. 
Dešinysis kaimynas papirosų 
dėžutę ištuštino. Antrą pasi
ėmė. Durnai, žinote, tiesiog 
taip į akis ir kimba.

—Atsiprašau tamstos, sakau. 
Čia uodų lyg ir nėra, kad du
rnus laidytum. O jeigu nori 
rūkyt, gali į koridorių išeiti.

Perspėjau, reiškia, taip man
dagiai, niekam nemalonumų ne
darydamas. O kaimynas nusi
spjovė, (tarp ko kita, ant ko

jos man, žinoma), papirosą į 
dantis įraitė ir košia taip, vos 
prasičiaupęs:

—Ne už tavo, sako, rukau. 
Nesikišk ne į savo reikalus... 
ne tavo kišenius... Gaila tau, ar 
ką, kad rukau? Pamokslus tu 
čia man nesakysi neišsigąsiu! 
Evengelista koks.

—Bet, tamsta, man bent taip 
rodosi, kad čia lyg ir nerūkan
čiųjų skyrius...

Jeigu rodosi—persižegnok, 
ir nebesirodys. Kad nepatinka 
—gali išeit. Niekas už uodegos 
nutvėręs nelaiko. Ir toliau vis 

į rūkstantį vaizduoja.
Gerai, sakau, nieko aš 

tamstai nebesakysiu, tik ot sto
ty pamatysim kas bus... Aš ga) 
būt, ir žandarą pakviesiu.

—Cha-cha-cha! — pratruko 
kaimynas.—Vajci, kad išgąsdi
no! Kinkos drebąs! Ne, ne ne 
žandarą pasikvies?! Nu tai jau 
čia tikrai man kaput... Jau rei
kės prašyti, kad griekus man 
atleistum. Vaje‘, kad bijau!—

Ar žinai ką, snarg... tamsta, 
kad tas žandaras, gal būt, mano 
Švogeris tikrasis! Vo kaip! O 
jis čia baidys — “žandarą pa
kviesiu”! Ar matėt tokį? Vaje, 
kad išgąsdino! Cha-cha-cha.

Mano jei gal taip išsireikšt, 
tautiniai jausmai palindo. Pi
liečio savijauta buvo užgauta. 
Užprotestavau kaimynui iš de
šinės, kad nieko nemačysią nė 
visi jo švogeriai.

Valstybės tvarka, sakau, 
už viską brangesnė. O švogerį, 
sakau, gali Į palovį kišt: tegu 
ten blusas gaudo.

O kaimyno, žinote, šeimyniš
kas nusistatymas net ir nesvy
ruoja:

—Tik pabandyk, sako, pasi
skųst! Ot tuokart ir pamaty
sim, kieno teisybė.

Privažiavau reiškia, stotį. 
Traukinys, be abejo, nors 
dviem valandom turėjo pavė
luok O man skubus reikalai, 
ilgai užtrukt stoty kėsinosi. 
Ale visvien, sakau, reikia pamo
kint!

Kad valstybės Įstatymus 
gerbtų.

Šaukiu žandarą ir aiškinu:
—Štai, sakau, vienas pilietis 

visų ramybę drumstė... nerū
kančiųjų skyriuje nikė... Tams
ta priimk atatinkamas priemo
nes; griežčiau su jais, o tai vi
sai jau valstybės nebegerbia.

Tvarkos dabotojas, žinoma, 
net pasipūtė.

Visomis savo jėgomis, sa
ko, pasistengsiu nubausti.

Įeinam abu į kupę.
Kur sako tas pilietis? Ot 

mes jam tuoj ir parodysim, 
kaip įstatų neklausyti. Jeigu 
čia aiškiai parašyta: “nerūkan
tiems”, tai...

—A, Jurgi, švoger, sveikas! 
Senai bematytas!- pašoko kai
mynas iš dešinės. Apsikabino 
abu su tvarkos dabotoju, išsi- 
bučiavo, išsiglamonėjo. žinoma 
—senai besimatę, ką ir beno
rėti-

Paskui prisiminė tvarkos da
botojas mane:

Nereikia Daugiau 
Bijoti Slogų!

Jei jus jaučiatės, kad slogos nori 
jumis užviešpatatauti, atmuškite Ši
tą ataką su Trinario Karčiuoju Vy
nu! Daugelis žmonių nesupranta, 
kad tokiuose at«itikimuo«e refrulia- 
ris vidurių veikimas yra labai svar
bus. Kaip tik tokiuose atsitikimuo
se Trinerio Kartusis Vynas su savo 
tonic ir laxative efektu yra labai 
naudingas. Jos išvalo žarnas labai 
gerai ir sustiprina visą sistemą. Pas 
visus vaistininkus. Rašykit pas Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, III. Del DYKAI SAMPE- 
LIO įdėkit 10c. persiuntimo lėšoms,

DYKAI SAMPELINIS KUPONAS
Vardas ....................................................
Gatvė ......m....................... . .......
M testas ....................   A-l
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.

—O kurgi Čia tas, kur tams
ta sakei? Ot mes tuoj jį pa- 
mokinsim... švogerį jo nuro
džiau. Nustebo, žinoma, abu.

Tu čia ką išsimislinėji ?!— 
užriko kaimynas.— Kokius aš 
tau papirosus rakiau?!— Pats 
prismarvino visą vagoną, o ant 
kitų dar rėkauja;

Tamsta neįžeidinėk pilie
čių... Aš gal, ji geriau pažįstu, 
negu tamsta: nuo savo gimimo 
dienos nerūkė! Ir dabai’ dar pa

Proletarų Menas
' (Paraginimas stoti j komunas)

Ei broli, tavorščiau, komuniste brangus! 
Surask, suieškok tu dėl manęs komuną,- 
Kur aš, proletaras, darbininkas nerangus. 
Be vargo galėčiau maitint savo kūną.
Kur keptą vištieną ir dešrų džiovintų, 
Ir šutintų grybų, kopūstų, salotų, 
Arbatos, kavos, pyragaičių spargintų 
Kas dieną vis sočiai privalgyti duotų 
čionai prakaituok ne prakaitavęs—gauni 
Dolerį, kitą... Kai pavalgai, už burdą 
Užmoki, šnapsiukų keletą išmauni 
Ir džiusti... Matai nelygybę ir skurdą!
Buržujų čia pilna: štai Jurgis ir Petras 

v Autais važinėja ir valgo ir geria;
Jokūbas ir Jonas, ir tas Pranys latras 
Pinigus tik krauna, pačias savo šeria.
O mes gi varguoliai kenčiam susilenkę, 
Nes čia ne komuna, ne musų čia kraštas. 
Prieš milžiną grumtis mes silpni ir menki: 
čia silpnas mus žodis, čia niekai mus rastas!
Tavorščiai greičiau apleiskim šią šalį!
Apleiskim buržujų supuvusią tvarką!
Komunon keliaukim paimt savo dalį —
Šailn kapitalas! sudžiuk tu kaip šarka!

—Jurgis širšė.

pirosų kvapo nepakenčia,—]>a- 
mokė mane tvarkos dabotojas.

—Nejuokink tamsta svieto. 
Nešinkis, geriau savo keliais...

—Ne, tu švogeriau, paklausk 
jį bilieto. Ką gali žinot, kas 
per fruktas... iš dantų nepažin
si nužiūrėjo mane kaimynas. 
Jis, gal būt, be bilieto sau dro
žia...

Įleidau ranką Į dešinę. Grai 
bau, graibau—ale bilieto neiš 
graibau. O taip buvau tikras, 

(QreatEssex
Received likę this... 
|... becaiuse of this

Iš sykio laimėtojas visur — pirkimo banga kuri 
sumuša visus rekordus — publikos ovacijos di
desnio pasisekimo pasekmingiausiam “Six” isto
rijoj. Toks yra priėmimas Naujo Essex Super-Six. 
Bostone ir apielinkėse parduota S00 į 10 dienų; 
Detroit ir Wayne County, 659 Essex retail iš
pardavimų į 15 dienų — nepalyginamas rekor
das — vien tik atvaizduoja visoje šalyje džiaug
smą. Pardavinėtojai iš visur raportuoja dau
giau negu 100 % didesnius išpardavimus per pir
mutines 15 dienų sausio mėnesyje, negu buvo 
pernai per visą sausio mėnesį, kuris buvo irgi 
pirmesnių rekordu.

Jis yra geriausias Essex Super-Six istorijoj. Jis 
teikia $200 iki $300 matomos vertės negu jo 
geriausi pirmtakunai, kurių daugiau išparduota 
negu kitų “Six”, tokiomis arba panašiomis kai
nomis. 

i

Atsilankykit su miniomis kurios pripažysta 
“Pasaulyj Didžiausios Vertės”.

Essett Sui>er-Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarį 
reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais.

kad čia ot įdėjau!
Visas kišenes išvarčiau. Nėra 

Lyg durnai išgaravo, čia buvo
Čia nebliko. O kišenė deši

nioji lyg ir be skylės...
Kaimynas juokiasi. Išsitrau

kė sau iš kairės kišenės bilie
tą, duoda švogeriui.

| —O mano bilietą— še. Kas 
reikalinga— nieko nepadarysi. 
Be bilieto nevažiuosi. O šitą

i blozną tu dar pamokink, kaip 
• be bilietų važinėtis! Valstybei, 
Į gal būt, nuostolis, ant tūks
tančių... O čia- be bilietų pub
lika drožia!

Tfu!—nusispiovė.—Tik kitus 
bereikalo pravardžiuoja ir rė
kauja... Chuliganas!

Publika beveik lyg ir nuste
bo. Pana su šlapiu paltu pase 
žiurėjo.

Nu ot! Pats neturi iš ko bi
lietą nusipirkit, zuikiu važinėja
si, o kitus dar kritikuos, mo
kins: “vienintelis paltpalaikis... 
paskutinieji grašiai”... Idiotas!

Tvarkos dabotojas suėmė ma
ne, nepasigirsiu, kad labai man
dagiai, už apikaklės, ir pro va
gono duris nuleido. Laipteliai 
truputį lyg ir apšalę. Tai vie
ną koją, žinoma, ir išlaužiau.

Atsiprašau už suteiktą ne
smagumą ir bereikalingus rū
pesčius, pabaudą visą sumokė
jau ir išėjau.

Tiesa ne išėjau, bet išnešė 
mane. Už tuos pačius pinigus 
stoties gydytojas koją mano 
apžiurėjo ir palaimino:

—Išnerta, sako.
Tik man rodosi, kad bene aš 

busiu ją ne išnėręs, bet nusi-

laužęs kuo puikiausiai, žino
ma, truputį lyg ir nesmagu... 
O už visus faktus atsakau.

' 3
P. S. Kas manys, kad tai at

sitiko Klaipėdoje—tas apsiriks.
—Marsas.

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

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:3t vakare. 

Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
----------- ■ U-;-— ■ - ,    , ..     , , , - — M . ■ ■ , . . /j

THE SOUTH WEST TRUST AND 
SAVINGS BANK

35th Street, Archer and Hoyne Avenues

Praneša,
kad jis yra autorizuotas Illinois valstijos 
Auditors of Public Accounts, veikti kaipo

Išpildytojai testamentų.
Administratoriai be testamentų arba prie išpildy

mo testamentų.

Saugotojai nekompetentiškų real estate.
Trustee palaikymui pinigų arba savasčių. Receive- 
riai arba atstovai suirusių biznių. Priėmėjai peror
ganizuotų draugijų ir apsaugotojai komitetų. At
stovai palaikyti dokumentų, apsaugų arba cash at
sargoj. Saugotojai ir prižiūrėtojai brangenybių ir 
namų, iškolektavime įplaukų ir rendų arba išmo
kėjimo jų. Depozitoriai fondų visokios rųšies.

Patarimai užlaikomi paslaptyj ir veltui. Musų pa
tarimai yra geri dėl daugelio patyrimo, jūsų pa
tarnavimui. Jei manote daryti testamentą arba no
rite parduoti nuosavybę, mes maloniai suteiksime 
jums patarimą.

Atdara nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdie. Utarninko 
vakarais nuo 6 iki 8, Subatoj nuo 9 ryto iki 8 vaka
ro.

Siunčiame Pinigus Į Europą

Bcndix 4 ratų 
Brekiai

5 colių Balloon 
tajerai

Stori Crowned 
Fenderiai

Elektriniai Radioa- 
torių “ShutterH”

5-Dial Instrumen- < 
tams Vieta

Plonas Guminis Val
dymo Ratas su plie

niniu “core”

Plačios Durys

Gera “Body” 
Konstrukcija 

- <
žinomas Super-Six 
Aukštos Kompresi

jos Motoras
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čia mus nėra reikalo ginti 
Vaidylų Broliją, nes visi, kurie 
ją kiek arčiau pažįsta, žino ge
rai, kad tai yra viena iš šva
riausiu ir kultūringiausią orga
nizaciją, kokią tik kuomet nors 
yra turėję lietuviai. Bet ar 
ne gėda kunigą laikraščiui sa
vo špaltose šitaip kiauliškai 
šmeižti žmones? Savo dorove 
kunigai, rodos, turėtų stovėti 
aukščiau už valkatas!

NABAGAI—NETEKO 
SENDVIČIŲ!

Petruko Gyvenimas
(Apysakaitė)

FAŠISTŲ “DOVANA TAUTAI”?

Telegrama iš Berlyno praneša, kad Lietuvos fašis- 
tuojančių tautininkų valdžia nutarusi pažymėti dešim
ties metų nepriklausomybės sukaktuves paskelbimu 
eilės dekretų, kuriais bus panaikinti dagi paskutiniai 
žmonių laisvės likučiai.

Vienu tokių dekretų nustatoma, kad valstybės pre-? 
zidentas bus renkamas visam jo amžiui; kad krašto 
Seimas nebeturi teisės leisti jokių įstatymų; kad tauti
nės mažumos (žydai, lenkai, rusai) nebegali turėt savo 
atstovų Seime....

Ši žinia dar nėra patvirtinta ir ji tokia nepaprasta, 
kad stačiai nesinori ja tikėti. Nejaugi Lietuvos diktato
riai visai pakvaišo, kad jie drįstų šitaip spiauti į veidą 
visai liaudžiai — ir dagi nepriklausomybės sukaktuvių 
dienoje? v

Vienas tečiaus dalykas tame pranešime yra pana
šus į tiesą, tas, būtent, kad Smetonos-Voldemaro klika, 
nebepasitikėdama referendumu, eina prie valstybės kon-: 
stitucijos pakeitimo dekreto keliu.

Apie referendumą pastaruoju laiku jau nė pačių 
tautininkų organai nebekalba. Diktatoriai įsitikino, kad 
balsavimu, nors ir dar taip suvaržytu, jie laimėti ne-| 
gali. Sakysime, rinkimuose į Žemės Ūkio Bumus, kur! 
balsuotojai buvo labai rūpestingai iškošti per “tautiš
ką” koštuvą, smetonininkai buvo sumušti. Visos gi 
liaudies, o ne vien tik ūkininkų, balsavime jų pralaimė
jimas butų dar didesnis.

Taigi žmonių balsavimą diktatoriai nori pakeisti 
dekretu. Dekretu jie kėsinasi išversti tą valstybės pa
grindą, kurį nepriklausomai Lietuvai yra padėjęs visų 
žmonių išrinktas Steigiamasis Seimas!

Šitokią ‘‘dovaną” teikia jie tautai dešimties metui 
nepriklausomybės sukaktuvėse, kurias apvaikščiojant 
minima Tautos Tarybos deklaracija iš 1918 m. vasario 
16 d., skelbianti, kad nepriklausomoji Lietuvos Valsty
bė turi būt “demokratiniais pamatais sutvarkyta.” Iš 
ko tyčiojasi Kauno despotai, šitaip elgdamiesi, — iš Lie-1 
tuvos žmonių ar iš savęs?

Centralinis komunistinės opo
zicijos organas Vokietijoje, 
“Volkswille”, rašo:

“Iš gerai painformuotą 
žmonių mes patyrėme, kad 
Sovietą Rusijos pasiuntiny
bės ir prekybos atstovybės 
gavo čičerino pasirašytą įsa
kymą, kad iš atstovybią butu 
tuojaus pašalinti dirbantys 
jose atatinkamų sekcijų ko
munistai.

“Tikrumoje visoje eilėje 
atstovybių komunistai tar
nautojai jau tapo atstatyti, 
ir tai ne tik diplomatinėse 
atstovybėse, bet ir prekybi
nėse. Kaipo pamatas yra nu
rodyta, kad ‘Padėtis užsie
niuose taip pablogėjo’, jogei 
laikyti toliaus komunistus 
atstovybėse butų perdidelis 
užsienių politikai apsunkini
mas.”
Toliaus, tas pats komunistų 

organas sako, kad aukščiaus 
minėtasai čičerino patvarky
mas yra išleistas po antgalviu: 
“Komunistą pakeitimas rusiš
ku personalu.” Tasai patvar
kymas, “Volksvville” nuomone, 
buvo padarytas Politinio Biuro 
nutarimu, ir jame randasi vie
nas dar sensacingesnis dalykas. 
Sovietų Rusijos atstovybėms, 
būtent, pranešama, kad žino
mųjų komunistų lankymasis 
Rusijos atstovybėse turi visai 

• pasiliauti, kadangi tai gadiną 
Ijų vardą ir esą “kenksminga 
I Sovietų Rusijos užsienių poli
tikos padėčiai.”

šis Stalino valdžios nutari
mas tai kaip kuolas per galvą 
Maskvos davatkyną generolams 
įvairiose Europos šalyse.

Sovietų atstovybėse, mat, iki 
šiol tarnaudavo ir imdavo al
gas dideli būriai vietinių ko
munistą. Tos atstovybės ture-

(Tęsinis)
Taip keliavo Petrukas. Ro

dėsi, keliui jau ir galo—krašto 
nebus — taip vis ir eis: lau
kas, miškas, vėl laukas, so
džius, grįčios, grįčiose gi sve
timi vyrai, senės, vaikai.... ir 
viskas tas kiekvieną kartą nau
ja. Petruką apšildo ir veža 
toliau, toliau, — ir nežinia 
kur. Užmerki akis, — roges 
bėga buk tai atgal, atmerki a- 
kis, — rogės bėga pirmyn, tai 
vėl atrodo, buk tai rogės suki
nėjasi vienoje vietoje, o eglai
tes, kelmeliai ir sniegas >— vis
kas bėga atgal. Stebėtini da
lykai! Piršteliai ant kojų ne
rimsta, gelia, ir galva svaigs
ta ir gerklėje auga kamuoliu
kas, sunku seilę nuryti.

Petrukas nuolat lyg apmir
davo nesveikaus snaudulio ka- čiupinėjo galvą, nugarą ir krei-

Drauguži 
radimo!...

Tai bu- 
pats,“ ku-

ir pliaukštelėjo rankomis. 
Petrukas atvažiavo! 
tu mano, nuo pančio 
Ką-gi ar nepažinai?

Petrukas nustebo, 
vo dėdė Ipatas, tas
ris ikadaise gyveno kaiminystė- 
je su Petruku, mažoje pirke
lėje. Jitf lope sodiečiams vai
lokus, vaikams gi pripasakoda
vo daugybę visokią nebūtą 
daiktų ir sumaniai lupomis pa- 
grieždavo. *

Dėdė Ipatas gyvai paliuosa- 
vo Petruką nuo krūvos ruba- 
palaikią, pastatė vidurasly ir 
sudavė jam per petį.

—Drąsiau, Petrukai, — pa- 
Mes su tavim už- 
įkupčiais busim!

sakė jis 
augsim 
Duokš, pirmiau nosį nušluosty- 
sim...

Nušluostė Petruku i nosį, pa

dyti jam miestą.
—Pirmą pirmiausia še dova

ną, — pasakė dėdė Ipatas ir pa
davė Petrukui didelę riekę bal
tos duonos, tikros, su razinko- 
mis. — Valgyk duonytę ir lauk: 
tėtušis su mamyte nubėgo vie
tą gal gaus. Tylėk, kukorium 
busi! O štai tau čia ir miestas, 
pažvelgk! j

Petrukas sužiuro į langelį ir 
užmirė, prispaudęs prie kruti
nės duoną su razinkomis. Tai 
štai jis .koks—miestas! Kokios 
keistos, nepaprastai didelės grį- 
čios: baltos, mėlynos, raudonos... 
O kiek kaminą rūksta ir visi 
už syk; kitas kaminas nežinia 
kam ir kd&iu tikslu: stovi sau 

vienas, kaip lazda, dumus-gi 
leidžia pykčiau už kitus. Neku- 
rios grįčios — su smailais sto
gais, arba su apvaliais, lyg ke
purės; dnt tokių grįčių kryže
liai, auksinės galvutės pridirb
tos, — keista!
butų sužinojus, kur-gi taip dė
dė Ipatas užsikorė gyventi taip 
aukštai, lyg į pačią aukščiausią 
eglę. Ir kaip jis iš čia į gatvę 
išeina.

meškos. Jurgelis-dumelis nusi
ėmė savo skylėtą kepurę, skar
džiai nusikvatojo ir kažin kur 
pražuvo.

Taip, tylu ir ilgu ir liūdna. 
Bedugnė mėlyna tamsėjo, šš, 
— už baltos sniego lygumos vos 
girdimai suskambėjo Zujų Pi
lypo armonika. Suskambėjo ir 
nutylo. Ant visuomet.

Naktį prisiartino prie Pet
ruko vienas iš didelių angelų. 
Palydėjo.
galvą...

Ir liūdnai nuleido

rusų kalbos vertė
—B. Buiša.

(GALAS)

Dabar gerai

NAUJOS FRAKCIJOS SOVIETUOSE

Nespėjus stalincam apsidirbti sh trockistais, bolše
vikų viršūnėje prasidėjo nauja frakcijų kova. Šį kartą, 
kaip sako telegramos, opozicija viešpataujančiai dikta
torių kompanijai pasireiškė iš dešiniosios pusės.

Prieš Staliną kyla Kalinino ir Rykovo vadovauja
mi sovietų komisarai, kurie reikalauja, kad butų panai
kintas užsienio prekybos monopolis, ir kitų “buržuaziš- 
kų” reformų. Kalininas yra Sovietų Sąjungos preziden
tas arba, kaip jį vadina bolševikų spauda, taikydamasi 
prie ūkininkų skonio, — “vserossijskij starosta” (visos 
Rusijos seniūnas). Pačioje valdžios viršūnėje jisai figū
ruoja, kaipo “ūkininkų atstovas”, nors jisai yra fabriko 
darbininkas ir ūkininkai niekuomet nėra jo rinkę. Bet 
Stalinui butų labai nepatogu pasielgti su juo panašiai, 

kaip su Trockiu arba Zinovjevu.
Kitas naujosios opozicijos vadas, Rykovas, yra gal 

ne mažiaus pavojingas bolševikų diktatoriui, kaip Ka
lininas. Rykovas yra liaudies komisarų tarybos pirmi
ninkas (“buržuaziškai” kalbant, sakytum “ministeris 
pirmininkas”) ir užima tą vietą, kurioje buvo iki pat 
savo mirties Leninas.

Stalinas nugalėjo ir ištrėmė į Sibirą kairiuosius 
opozicininkus. Ar nesusilauks jisai to, kad jį pasiųs tuo 
pačiu keliu dar dešinesne už jį Kalinino-Rykovo frak
cija? Bolševikiškoji Rusija juk tolyn vis labiaus artina
si prie buržuaziško pasaulio, ir “kairumas” vis labiaus 
ir labiaus iš dorybės virsta nuodėme.

davo nepaprastai skaitlingus 
raštininką, ekspertą, patarėją, 
technikos darbininką ir kitokią 
ciną štabus. Sovietą valdžiai 
jie kainuodavo milžiniškus pi
nigus, bet už tai būdavo gera 
Kominterno sekcijoms, kadangi 
šią sekciją vadai turėdavo gau
są įplauką šaltinį ir dar prie 
to dažnai naudodavosi “diplo
matine asmens neliečiamybe”.

Ir štai dabar čečerinas, sulig 
Politbiuro įsakymu, tą visą ko
munistą gerovę Vokietijoje, 
Franci joje, Italijoje ir kitur 
sunaikino vienu plunksnos pa
braukimu !

“Raudoniem šiem s’’ darbinin
kų mulkintojams ne tik atima
ma gardi duonelė sovietu atsto
vybėse, bet ir uždraudžiama 
lankytis tose “proletarinėse 
valdžios” įstaigose, kad, buržu
jai nesipiktintą sovietą val
džios draugavimu su komunis
tą lyderiais.

Stalino šluota dirba.

PRISIPAŽINIMAS

Chicagos fašistiško vaisko 
(susidedančio iš pusantro tuzi
no asmenų) generolai išleido 
savo manifestą ir programą 
brošiūrėlėje su labai raudonais,

Apžvalga
AR NE GĖDA?

Gindamas kunigą biznį, 
“Draugas” atakuoja naujos ti
kybos skelbėją, p. Visuomį, ir 
kartu šlykščiai užgaulioja žmo
nes ir organizacijas, kuriems 
teko susitikti su Visuomiu.

Vakar dievobaimingąją Ma
rijoną organas šitaip iškonevei
kė vieną Chicagos lietuvią 
draugiją:

“Chicagos vaidylos”, rašo 
“Dr.” bendradarbis, “tai to
kia visuomos padugnių socia
listą vyrišku krivūlė, kuri 
vasarą su gyvanašlėmis, di- 
vorsuotomis ir kandidatėmis 
į divorsistes piknikus ren
gia.”

beveik sakytum bolševikiškais 
apdarais. Įdomu tečiaus, kad 
šitame savo leidinyje jiems te
ko prisipažinti, jogei tie Kau
no diktatoriai, kuriuos jie kelia 
į pagandes, yra neteisėta val
džia. Tenai sakoma:

“. Dabartinė p. Smetonos 
valdžia nėra teisėta, nes ne
turi formaliu žmonių pripa
žinimo.”
Kitoje vietoje tam pačiam

muojamas. Jis regėjo sapną, 
visuomet ir tą patį: baltas— 
baltas laukas, per lauką bėga

pėsi į tėvą.
- Kasgi su berniuku—tai,

Simonai? Dega jis visas... vai- 
senukas, panašus į šventąjį ir kinas- -tai... 
į senelį Kornelijų, tik lazda 
pas jį kodėl tai raudona, kaip 
ugnies liežuvėlis.

Bėga tas senukas ir nekaip 
negali pavyti Petruką. Sklaido 
rankomis, parkrinta ant snie
go ir pasidaro toks baltas, kad 
jo sniege jau nebesimato. Vie
ton jo tuomet iškila meškos, ir 
gausdamos varpeliais, 1 
skrenda ant Petruko, bet ir jos 
negali jo pavyti: Petrukas le
kia (greičiau už meškas, ir taip 
aukštai, jog net baisu žiūrėti 
žemyn.

—Petrukai! 
sykį į ausį. - 
miestai tai!..

Petrukas subruzdo, pakele 
galvą nuo šieno, išsižiojo, taip 
ir paliko.

Rogės bėgo. Buvo ne tamsu, 
ne šviesu, o iš abiejų rogių 
pusią stiepėsi aukštos, iki dan
gaus, baisenybės, mažuma pa
nagios į mišką ir į grįčias, bet 
su didžiulėmis akymis į tris 
ar keturias eiles, ir kiekviena 
akis it karštai įkaitinta kros
nis degė. Apačioje-gi baisybių 
bėga į visas puses dideli ir ma
ži žmogiukai, zuja arkliai. Ne- 
besuspėdami viską apmatyti, 
Petriukas staiga pašoko ir įsi
kabino į motiną: jam p pakau
šį paleido šiltą kvapą ir gar
siai suprunkštė baisus žvėris; 
suprunkštė ir žaibu prašvilpė 
-pro šalį, leisdamas garus. O 

už minutės vėl pašoko ant 
koją.

Mėnuliai! — užkimusiu—švil
piančiu balsu suriko jisai. — 
Tėtuš, žiūrėk, mėnuliai—tat!... 
Pakėlė pirštinę ir ją mojuoda
mas, rodė į begalinę eilę iška
bintus aukštuose stiebuose spin- 
dančius, apvalus mėnulius.

VIII

ką?
—Ko jam degti tai, — atsa

kė tė vas, nusi j uosdamas ir pe
šiodamas apledėjusią barzdą. - 
Iš šalčio... ir kaista.

Dėdė Ipatas nusiskubino už 
pertvaros ir ėmė purtintį vir
dulį. Juokavo ir klausinėjo a- 
pie sodžių, kaimynus.

—Et, ką ir bekalbėti, — at-
viesulu j siliepdavo jam tėvas.

—Na, matei miestą? — Dėdė 
Ipatas užkėlė ant narų Petruką, 
po langeliu, užklojo sermėga.

—Gulėk, - tarė jis, — valgyk 
miestišką duoną, ji gardi.

—Och ir degina-gi tave, vai
ke... Kur skaudu, ką?

Nieko į tai neatsakė Petrukas. 
Gulėti jam buvo karšta ir nuo
bodu. Jis atsisėdo, nugnibo iš 
riekės razinką, padėjo sau į bur
ną, nuryjo ir akyse pas jį aša- 

1 ros pasirodė: razinka skaudžiai
kaip užkliuvo gerklėje. Jis atstume 

musės vortinkly. Skurdas am- duoną ir ėmė žiūrėti į langelį. 
Badauja žmonės trum- Ant lango stovėjo geltona bon- 

Ne nuo pyragų kute su kanapių aliejumi, bet,

Įsipainiojo, kamuojasi,

— sušuko jam 
žiūrėk štai jis,

žinąs!... 
pai pasakius! 
juk ir begi... Netrukus susėdo 
prie virdulio. Petruką pasodi
no nuošaly ant beržinės kala
des, prie varstoto. Petrukas il
ga žiurėjo, kaip lempelė ruks- 

įta, leisdama garbenėmis durnus. 
|Paskui jis palytėjo reples, ylas, 
plaktuką, pasiriausė dėžutėje su 
baltomis panašiomis į 
špilkomis*
dūlio, padėjo ant tamsaus vars
toto baltaplaukę galvelę ir grau
džiai apsiverkė.

- Kas tau, Petrukai? — Pa
šoko dėdė Ipatas. — Mielas ma
no? Ach... 
rai... štai

avi/as
Sriūbtelėjo iš bliu-

ir mušasi, stumia

vailoku jam ant

kūdikėli, miegok,

skrėjančią ugtnią 
■baidyklių, j mar- 

nesupruntumi} mi-

paliko karšta ir 
Urnai pasirodė, 

sa-

Toliau viskas susipynė į bai
sų kamuolį 
ir pasaki/ngų 
jętį. ūžesį ir 

šinį,
Petrukui

svaigo galva, 
jog jis nebeturi jau prie 
vęs ne mamytės, nė tėtušio ir 
pats galvatrūkčiais krinta į 
gilią tamsią duobę, kur knibž
da visokie žvėriai ir baisybės 
su didelėmis ugninėmis aky- 
mis... Iš baimes jis jau ren
gėsi subliauti, ibet tuo laiku ro
gės sustojo. Petruką pakėlė, 
ilgai nešė kokiais tai tamsiais 
laiptais ir pastatė ant grindų. 
Čia švietė
buvo šilta. Į Petruką nusilen
kė kieno tai šviesi plike.

—Ba-a...—nusistebėjo plike

mažas žiburėlis ir

pamflete šitaip rašoma apie 
1926 m. gruodžio 17 d. pervers
mą, kuris įkėlė valdžion Sme
toną :

“Panašus' perversmai 
toms garbės nedaro.” 
Vadinasi, negarbingo

versmo rezultate susidarė ne

tau

Del Silpnų, Nuvargusių, 
Sergančių Vyrų ir 

Moterų
Kiekvieną dieną Nuga-Tone pasitvirtina, 

kad jos yra sveikatą ir stiprimą budavo- 
jančios dėl žmonių, kurie turi silpną ir ser
ganti kūną arba turi trubelio su skilvio ir 
nevirškinimo organais, gasus vidurlose, su
irusi skilvi ir žarnas, galvos skaudėjimą, 
nesveikas kepenis, tulžies ligas, koktumą 
pūslės ligas, apsivėlus} liežuvj, nemalonų 
kvapą burnoje, silpną kraują, prastą ape
titą, reumatiškus skausmus, silpnus nervus 
ir kurie yra labai nusilpę abelnai.

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

Šitas tai jau nege- 
tau ir svečias...

—O štai aš jį virve, — bau
gino tėvas. — Ko žliumbi, kvai
las? Duokš, motina, virvę...

Kiaurą šitą naktį Petrukui 
sapnavosi negeri sapnai. Nu- 
busdamas, jis gailiai verkė ir 
skundėsi ant Zujų Pilypo, kuris 
vis erzinasi 
Petruką nuo 
jasi žirnėtu 
gerklės.

—Miegok,
— kartojo motina, — pesižeg- 
nok ir miegok. Ir kas jam iš
tiko... Dieve mano... Gal pa- 
krapyti, su malda...

—Ach, moteriške, — bereika
lingai tu tą viską... tik berniu
ką išgąsdinsi, tylėk, Petrukai, 
ryt dovanų nupirksiu. Ką nupir
kti, ką?

——Duonos ssu riizinkomt,. ------
žliumbė Petrukas užmigdamas.

Ilytmetyj, kai jis nubudo, vie
ninteliame kamaraites langėlyj 
linksma’! spindėjo šaltu auksu 
žiemos saulutė ir nuo jos žvil
gėjo dėdės Ipato plikė.

šitas dėdė Ipatas, galima pa
manyti, taip ir gimė suf judan
čiomis kiauromis alkūnėmis ir 
su batu, suspaustu tarp kelią, 
kurį jis uoliai taisė, sėdėdamas 
ant beržinės kaladės. Nė tėtu
šio, nė mamaitės kamaraitėje 
nebuvo. Petrukas nutarė, jog 
jie bus išėję į savo grįčią. Il
gai negalvodamas, jis nulipo 
nuo narų, ir kaip buvo, vienmar
škinis, žengė prie durų.

Te-te-te... nutvėrė jį už 
skverno dėdė ipatas. Kur?

—Namo-o noriu-u, sucyr- 
l>e Petrukas.

—Och tu, nevidone... Kvailu
ti tu, juk tu miesite!

Petrukas Kiek pagalvojo ir 
prisiminė iškabinėtus stiebuose 
mėnulius, atsiminė ir baidykles 
su ugninėmis keturkampėmis a- 

teiseta valdžia. Na, o musų fa- kymis ir bėgančius į visas puses
šistai ja remia. Kur ją protas? žmogiukus. Jis paprašė paro-

pė r-

sėdžiant ant narų miesto nesi
matė.

Ilgai ir liūdnai sustaugė kur
tai švilpukas, paskui — antras, 
trečias...

Petrukui paliko nepakenčia
mai ilgu ir liūdna. Norėjosi 
verkti, garsiai, ilgai, kaip anie 
švilpukai, bet tą padaryti — 
skaudžiau, negu razinką nury
ti. Bet visgi Petrukas pradėjo 
verkti, 
tos ašaros, skruostus deginda
mos, riedėjo iš akių.

Dėdė Ipatas atsigrįžo, pasi
žiurėjo, padėjo į šalį kurpalį ir 
sulingavo galvą.

VIII.
Kaip būdavo, pranašavo ak

las Kornelijus, taip viskas ir iš- 
jo: Petrukas atsidūrė rojuje. Į 
rojų nešė jį motina, gi dėdė 
Ipatas kelią nurodinėjo.

Tik dabar Petrukas sužinojo, 
jog angelai neskraido, o vaikš
čioja.
žmones, jie neturi nė dūdų, nė 
sparnų, bet aprėdyti jie į ilgus 
baltus marškinius.

Išpradžių Petruką nuplovė di
deliame baltame lovyje, paskui 
apvilko tokiais pat, kaip pas an
gelus, marškiniais ir padėjo ant 
svarstyklių. Angelas su juoda 
barzdele užrašinėjo į knygą Pet
ruko nuodėmes, Petrukas gi su 
baime žvalgėsi į šalis ir laukė, 
kad tik neiššoktų kipšiukai, ku
rio tempia žmones į tigrnj. Bet 
šito neatsitiko: jį įneše į rojų, 
erdvą ir šviesą, su dideliais lan
gais. Ten, už langų, buvo sod
nas, o iš viršaus sukdamasios, 
krito snaiges ir puošė baltais 
rūbais medžius.

Petruko marmritė rojuje nepa
liko, tarp baltąją angelų, bet 
jai pasakė, kad sekmadieniais ji 
gali lankytis ir čia sėdėti.

Ir pasiliko Petrukas baltam- 
jame rojuje tarp baltųjų ange
lų. Vieni iš ją, maži, kaip ir 
Petrukas, gulėjo lovelėse, o di
deli vaikštinėjo apie juos, kar
tais pasilenkdavo ir duodavo ką 
tai gerti, arba kaišiojo *už an- 
čio žaislelį — šaltą blizgančią 
lazdelę.

Kuomet sutemo, viršuje su
žibo pienuoti skrituliukai — lyg 
žvaigždės danguje. Vėliau, nak
tį, skrituliukai susiubavo ir nu
plaukė. Atsidarė bedugnė žvaig
ždėta mėlynė, o žemai po ja — 
nekalta sniego lyguma. Bėga 
per lygumą senukas, panašus į 
šventąjį ir į senelį Kornelijų. 
Bego, bego ir parkrito, ištirpo. 
Viesulu praūžė su varpeliais

Su
Pirmu
Čiauduliu

— imkite HILUS Cascara-Bromide-Qai« 
ninc. Pribaigia šaltį į 24 valandas, nes 
atlieka keturius reikalingus dalykus sy
kiu. Sustabdo šaltį, sulaiko karšti, ati
daro vidurius, suvikrina sistemą. Nepa
sitikėkite mažesniu pagelbininku, nes šal
tis dalykas rimtas. Gaukite HILL’S tuo
jaus!

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

ir karš-

visai panašus

Raudona Dėžė 30c

HILL 
Stabdo Šaltį

H

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ M

Reumatizmas
Sausgele

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

CAPSICO COMPOUNI) me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau- 
R-ybe žmonių siunčia padėka- 
per paštą 55c

Dukart tvirtesne 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” <auffalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

uz

M 
M

M
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GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Labiau prasilavinę dar
bininkai ir inteligentai 
skaito “GYVENIMĄ” — 
skaitykit ir jus!

Reikalaukit vieno 
susipažinimui

Prenuifierata metams .... $
Pusei metų ................. $

20c



šeštadienis, vasario 18, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dešimties Metų Lie 
tuvos Nepriklauso
mybės Apvaikš- 

čiojimas
Dar niekad 

tokio iškilmingo 
apvaikščiojimų

Chicago neturėjo 
ir didelio

Užvakar Chica 
didžiuliu mitingu 
Auditorijoj apvaikščiojo

lietuviai
Lietuvių 

de-

Iškilmingas Balius
Rengia

Tautiškos Draugystės Lie
tuvos Dukterų

18 d. Vasario-Feb. 1928 m.
Tautiškos Parapijos svet

Ant 35 gatvės ir Union Avė.
Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia visus be 
ir jaunus, praleisti 
geros muzikos.

Kviečia

skirtumo, senus 
gerą laiką prie

KOMITETAS.

NAUJIENOS, Chicago, III. o

šimties metų Lietuvos nepri
klausomybes paskelbimo su
kaktuves. Turbut dar jokia 
Lietuvos švente nebuvo Chi- 
cagoje taip iškilmingai, taip 
skaitlingai apvaikščiota. Milži
niška minia žmonių kimštinai 
pripildė erdvių Chicagos Lie
tuvių Auditoriją ir visą laiką 
ramiai klausėsi įvairaus ir tur
tingo inuzikalio ir vokalio pro- 
gramo ir taipjau kalbėtojų, gau 
siais aplodismentais reikšdama 
kalbėtojų išvedžiojimams karš
tą pritarimą.

Apvaikščiojimų iškilmes pra
dėjo J. Grušo vedamas SLA. 
183 kp. Jaunuolių Orkestras, 
sugriebdamas keletą gražių ku
rinių.

Pirmas kalbėjo Dr. A. Zi- 
montas, apibudindamas Lietu
vos kovą už nepriklausomybę 
ir demokratiją, kurią smurti
ninkai paneigė, 
du užgriebdami 
skelbdami save

Karštą kalbą

leidimo Genevoje ir sutikimo 
taikintis su lenkais be Vil
niaus, jokios taikos negali būti 

| iki Vilnius nebus sugrąžintas 
Lietuvai.

Padaryta pertrauka kalbose 
ir išpildyta didelį muzikalj pro
gramų. Griežė smuiku viena 
jauna mergaite. Skambino pia
nu p-lės Maskaliuniutė, Sadaus
kaitė, Paurazaitė ir Taurs; jos 
yra gailios ir toli pažengusios 
pianistės, tad, suprantama, 
skambino gražiai, kaip ištikiu-, 
jų reikia skambinti. Keletą 
dainelių gražiai sudainavo p-nia 
S. Krasauskienė. Tarpuose pra
kalbų dar dainavo, kaip visuo
met, jausmingai ir gražiai p-ia 
Ona Biežienė.

Kalba P. Grigaitis. Jis pir
miausia nurodo, kad su šiomis

pareigos, pareigos gelbėti savo 
tėvynę, šį kartų tos pareigos 
nebuvo. Bet visi ėjo džiaugs 
mingi, kad Lietuva, tiek daug 
ir tiek ilgai kentėjusi, visgi vi
sas audras atlaikė ir jau už
baigė pirmų dešimtmetį savo 
nepriklausomo gyvenimo. Bet 
dar didesnis visų butų buvęs 
džiaugsmas, kad Lietuva, šias 
sukaktuves apvaikščiojant, bu
tų buvusi netik nepriklausoma, 
bet ir laisva ir demokratinė 
respublika su savo sostine 
niuje! 4. T.

Vil-

Cicero

banditišku bu- 
valdžią ir pasi- 
diktatoriais.
(anglų kalboj)

pasakė p. Komai ko, Lietuvos 
išeivių žydų draugijų Federa
cijos vice-pirniininkas, kuris 
šiame apvaikščiojime atstovavo 
Lietuvos išeivius žydus. Jis nuo 
žydų draugijų karštai sveikino 
su linksimomis Lietuvai sukak
tuvėmis. tik apgailaudamas, 
kad Lietuvos sostinė Vilnius 
tebėra plėšriųjų lenkų naguose, 
’lečiaus Vilnius turi būti lietu-j 

Įvių ir nežiūrint valdžios nusi- I *

VAKARAS
KOKIO DA NEBUVO!

----- Rengia------

Lietuvos Ūkininko Draugija
Ned., Vasario-Feb. 19 d., 1928

M. MELDAŽIO SVET.
2242-44 West 23rd Place

Programoj bus dvi juokingiausios komedijos: “NESIPRIEŠINK’’ 
ir “UOŠVE Į NAMUS, TYLOS NEBUS.”

Kas jas matys, juokais plyš. Moterys pamatys, ką reikia da
ryti, kad vyrai jų užgaidas pildytų, o vyrai pamatys, kas reikia 
daryti, kad moterys kaprisų neturėtų. Be to, programoj dalyvaus 
ir žymiausios West Sidės dainininkės, solistės.

Programas prasidės lygiai 7 valandą vakare;; 
šokiai ir balius prasidės 9 vai. vakare.

Grieš .L PHILLIPS orkestrą.
Visus kviečiame skaitlingai atsilankyti i šį nepaprastą vakarą. 

KOMITETAS.

Ikaktuvėmis supuola ir liūdnos 
metinės sukaktuvės mirties 
pirmo Lietuvos žadintojo, “Lie- 

I tuvos patriarcho” Dr. Jono 
Basanavičiaus, kuris pasimirė 
Vilniuje vasario 16 d., 1927 m. 
Plačiaus apsistojęs prie Dr. Ba
sanavičiaus darbuotės ir “Auš- 

I ros” gadynės, vėliaus plačiai 
apibudina Lietuvos liaudies ko
vą už laisvę ir galinus kovą 
už pačia Lietuvos nepriklauso
mybę. Jis nurodė, kad nors 
smurtininkai laikinai ir pa
trempė demokratiją, bet tai ne
ilgai tęsis ir liaudis demokrati
ja ilgainiui atsteigs, nes visa 
Lietuvos kova už laisvę yra 

I kova už demokratijų, už demo
kratinę tvarkų ir už pagrindi
nes demokratines liaudies tei
ses. Net Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbime, po kurio 
yra pasirašęs ir Smetona, sako
ma, kad atstatoma demokrati
niais pamatais sutvarkytą Lie
tuvos respubliką ir nustatoma, 
kad Lietuvos valstybės pama
tus turi nustatyti 
nors smurtininkai, 
“leitenantai
Lietuvos Steigiamasis 
“demokratiniu bildu 
gyventojų išrinktas.’ 
smurtininkai
tuvai yra svetimi ir reikia prieš 
juos visomis jėgomis kovoti.

Gražią kalbą pasakė ir Lietu
vos patriotas, vienas žymiausių 
Lietuvos žydų rašytojų, Urias 
Katzenelenbogenas, atvykęs i 
Ameriką ieškoti tarp Lietuvos 

pagelbės kulturi- 
tarp Lietuvos žy-

Lietuvos Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimas atidėtas

10 metų Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių apvaikš- 
čiojimas, kuris turėjo įvykti 
vakar Liuosybės svetainėje, dė
lei nepaprastai netikusio oro, 
negalėjo tų dienų įvykti ir tapo 
atidėtas. Apie naujų dieną ap- 
vaikščiojimo bus pranešta kitų 
savaitę. —S.

nėjimui 10 metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių.

Apvaikščiojimas 
bos 
kurį 
ras, 
nų.

Pirmininkavo, rodosi, p. 
Dimša. •

Kalbėjo buvęs “Darbininko“ 
redaktorius (dabar dirbąs 
“Draugui”) Gudas, p. Jankau
skas, buvęs kadaise vadinamų 
nezaliežninkų kunigas, ir kari- 
linkas Zamkus.

Dainavo p-lė Frances Gruc- 
kaitė. Ji tur but susirinkusiems 
labiausia patiko, kadangi tapo 
iššaukta dainuoti keliais atve
jais.

Publikos susirinko kaip dėl 
tokios iškilmės mažai: koks 
šimtas su viršum, gal pusantro 
šimto žmonių. Aišku, kad to
kiame neskaitlingame susirinki
me negalėjo pareikšti nei šiek 
tiek didesnio entuziazmo. —R.

ir prakal- 
pradėta Lietuvos himnu, 
sugiedojo bažnytinis cho- 

p. Pociui skambinant pia-

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, Įdeda m porčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Milwaukee Avė., Tel Brun»wick 4707 ir Tel. Irvinu 5475

O KUR VAŽIUOJI JONAI?
— Ar nežinai, kad musų senas drau
gas, Juozapas Mikolajunas, atidarė 
naują biznį, Gasolino Stoti ir Gara
žą, Halsted ir 37 St., kampas N. W. 
Užtai važiuoju padaryti jam biznį.

— Na, tai ir aš važiuoju, nes jis 
seniau patarnaudavo gerai. Dabar 
dar geriau patarnaus.

BANK

Iš klerikalų pra 
kalbu

sv.Užvakar, vasario 16 d 
Jurgio parapijos svetainėje cbi 
cagiečiai klerikalai turėjo pra 
kalbas ir apvaikščiojimų pami-

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfutinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

Mineralinės, pulferinės 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.

DAUGIAU NEGU 
30,000

Žmonių Padėjo Savo Pinigus 
Čionai

SS

s

ne kokie 
militarisai, 

ar generolai, bet 
Seimas, 

visų jos 
Todėl

diktatoriai Lie-

“CONFETT! BALIUS”
Parengtas

Tautiškos Draugystės Lietuvos Dukterų
TAUTIŠKOS PARAPIJOS SVET.,

3501 South Union Avenue

Subatoje, Vasario-February 18 d., 1928 m.
Pradžia 7 vai. vak.

Grieš puiki muaika lietuviškus ir amerikoniškus šokius.
Kviečia KOMITETAS.

žydų išeivių 
niani darbui

ilgoką ir rimtą

$500—Dovan u—$500

MASKARADU BALIUS 
Draugystės Šventos Petronėlės 

Utarninke, Vasario 21,1928 
CHICAGOS LIET. AUDITORIJOS 

(Didžiojoj svetainėj) 
3133 South Halsted Street

Pradžia 6-tą vai. vakare. Tikietas 75c ypatai
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti j šj MASKARADŲ IM

LU,, nes viskas bus kuogeriausia prirengta dėl priėmimo svečių. 
Bus duodamu geriausios dovanos grupėms ir pavienioms ypatoms 
už įdomiausius kostiumus.

Kviečia KOMITETAS.

Paskutinę 
kalbų pasakė S. Kodis, Vilniaus 
Vadavimo Komiteto pirminin
kas. Tas komitetas, bendrai su 
kitomis demokratiniai nusista- 
čiusiomis draugijomis ir rengė 
šį apvaikščiojimų.

Iškilmes užbaigė didelis “Bi
rutės” choras, sudainuodamas 

maršą, vienų 
ir užbaigai 
Chorų vedė

choras, 
“Geležinio Vilko 
dainų iš “Čigonų” 
—Lietuvos Himną. *•

po 11 vai.

kur visi 
šneku-

IŠKILMINGAS METINIS BALIUS
----- Rengia -------

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJ TAU
TIŠKAS KLIUBAS

Nedėlioję, Vasario-February 19, 1928 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 
3133 South Halsted Street

Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 50c ypatai.

GERBIAMA PUBLIKA: X
Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti ant mu

sų Baliaus prie geros muzikos kuri griež Lietuviškus ir Ameriko
niškus šokius, o visi busit patenkinti. O norintieji įstoti i Kliubą 
bus priimami veltui per Balių iki 10 metų amžiaus ir bus duoda 
garbės ženklai kurie neėmė pušelpos per 12 metą.

Kviečiam visus atsilankyti ant musų Daliaus'. KOMITETAS.

Nors jau buvo 
nakties, bet publikos nuotaika 
buvo tokia gera, kad ji nenorė
jo skirstytis ir dalis publikos 
kiek jos galėjo tilpti, susirinko 
apatinėse svetainėse, 
nepaprastai linksmi
čiavosi, šoko ir linksminosi iki 
po vidurnakčio.

Ištikrųjų, tokio iškilmingo 
tokios džiaugsmingos nuotaikos 
apvaikščiojimų Chicagos lietu
viai gal dar neturėjo. Tiesa, bu
vo labai didelių mitingų, bet 
tai buvo pavojaus valandose, 
kada musų tėvynė šaukėsi pa
galbos. Tada visi ėjo stumiami

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

Atdara dieną ir naktį 
Phone Boulcvard 4552

Grant Works 
Uharmacy

4847 W. 14th St.
Mes užlaikome šviežią tavorą,

uos yra mažesnės neku kitur
Teisingai ir atsargiai išpildome re
ceptus. Užtikriname, kad suteiksime 

Jums pirmos rųšies patarnavimą.
John Malachiuskas, R. Ph.

Dėlto, kad žino, kad jie SAUGUS. 
SAUGUMAS TAPMENU 

buvo musų obalsis per 15 metų
SAUGUS investmentai yra visuomet 

SAUGUMAS TAUPMENŲ 
Musų 6% nešantys Pirmųjų Morgičių 

Auksiniai Bonai
ir

6% nešantys Pirmieji Morgičiai 
yra saugiausi mums žinomi 

investmentai.
Mes turime gerą surašą štai dabar

CENTRAL“T8BANK
TRUSTINE KOMPANIJA

1110 West 35th Street

i
ss
SS
SS

SS

CHICAGO, ILL.
Valstijinis Bankas Biržos Bankas

g
Sparčioji Ekskursija

Į LIETUVA
Puikiausiu ir Gražiausiu Didlaiviu

AQUITANIA
Išplaukia iš New Yorko

’ Seredoj, Gegužio (May) 30 Dieną
Ekskursiją veda plačiai žinomas visuomenės darbuotojas 

Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Vedėjas
P as PIJUS BUKŠNAITIS

Tiesiausiu ir Greičiausiu keliu j Kauną
Be Persėdimo Iš Laivo j Laivą

Jurų Milžinas AQUITANIA perplaukia vandenyną į 
5’4* dienas. Iš laivo keleiviai pasodinami į traukinį ir 
vežami gelžkeliu iki pat Kauno.

Vėlesni Išplaukimai iš New Yorko:
Birželio
Birželio
Birželio

BERENGARIA

Tiesiai j Dancigą

Gegužes 30

6—27 
13—20 

20

Užsisakykite Mielas ir Klauskite Smulkesnių In
formacijų Pas Vietos regentą arba rašykite Mums:

CUNARD LINE
*346 N. Michigan Avė. Chięago

LAIMES JIESKOTOJAI
Keturių veiksmų drama. Parašyta E. S. Vitaičio.

Pirmą kartą Ciceroj. Po Teatro Šokiai. Į

RENGIA S. L. A. 194 KUAPA

Nedėlioj, Vasario 19, 1928
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVET.

llth St. ir 49th Ct.
Durys atsidarys 5 v. v. Programas prasidės 6 v. y. . Tikiotas iš kalno perkant 65c., prie durų 75c. 

Prašome visų novėluoti, būti 6 valandą svetainėj, kas pavėluos, tas nematys viso veikalo, nes veika
las yra labai įdomus. Kviečia visus KOMITETAS.

PRANEŠIMAS IŠ NAUJO ATIDARYMO

ROOSEVELT BATHS
AND HOTEL

1133 So.Kedzie Avė

Sukatoj, vasario 18, 1928

Ši vieta dabar yra rankose naujų ve 
dejų ir yra prirengta dėl jūsų 

patarnavimo 100%

Pabandykit pas mus išnaujo ir 
persitikrinkit

ROOSEVELT BATHS 8 HOTEL
1133 So. Kedzie Avė
Tel. Van Buren 3726



G NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, vasario 18, .1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

Fašistų prakalbos arba 
inasmitingis.

North Side
Bukime koncerte.

Musų dailės organizacija, 
Pirmyn choras, rengia gražų 
koncertą septintadienio vakare, 
vasario 19 d., Liuosybės salėj.

Kaip teko girdėti, choras dai
nuos daug naujų liaudies dai
nų: rodosi, išgirsime solo ir 
duetų. O pasibaigus progra
mų! bus linksmus šokiai, ku
riems grieš jaunuolių “Alfa-Be- 
ta” orkestrą.

Mat, dabar įvairios organiza
cijos ruošia dešimtmetinius ap- 
vaikščiojimus Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimui, tat 
musų Pirmyn choras panašų 
džiaugsmą nori pareikšti. To
dėl mes, northsaidiečiai, atei
kime visi ir kartu su choris
tais pasilinksminkime.

—Aras.

Paminėjimui dešimties metų 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių trečiadienio vakare, 
vasario 16 d., šaukta masinis 
susirinkimas Auditorijos sve

ria katuose buvo skelb- 
programas prasidėsiąs 

v., bet prasidėjo lygiai 
v. Kieno buvo kaltė? 
kad... publikos! Ir bu- 

kad susirinko

Cicero
“Laimės ieškotojas”, keturių 

veiksmų drama, kurią parašė 
S. E. Vitaitis, “Tėvynės“ re
daktorius, statoma scenoje. Ir 
stato ją S. L. A. 194 kuopa Gi- 
ceroje, Lietuvių Liuosybės sve
tainėje. Programas prasidės 
6:30 vai. vakare. Jžanga 75 c. 
ypatai. Už tuos pačius pinigus 
ir drabužiai bus padėti.

Susimildami bukite laiku. 
Kurie ateisite vėliau, nematy
site pradžios. Nevėluokite, grei
čiau pasibaigs vaidinimas, dau
giau laiko turėsime šokiams.

Kviečia komitetas.

valdovų

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

<404 So. P.ilin. SI, Ckle.ro, III.

J. V. BARAUSKAS 
FOTOGRAFAS 

Pasekmingai 
tra ūki a m e 
grupes ir pa
vienius. Rei
kalui esant ei
nam į namus. 
Musų kainos 
priein a m o s. 
Darbo g e r u- 
mas užtikrin

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

SLOGOS IŠGYDOMOS ARBA 
PINIGAI GRAŽINAMI

I'raialina
GALVOS Ir KRl 
TINBM SLOGAS

Ir l<M) kitų.
NiiHlpIrkit hIovI 

kel| kiundle.

PILNAS l 2GANRDIMMAR 
PINIGAI GRAŽINAMI

Rlovlkelio
užtenku

dėl 50

nykių

ARBA

LOW RENT
pi

re n-
Musų ęios 
dos i 
vertei k o s 

pelno jums 
z /• y Pasi daro

(Uphols>'lmn(T>> tau pi n imas ' C) i h musų
\X n . dirbtu v ė s,
pe }ie8iog 1s / tu jūsų n a-

mus už dirbtuves kainas (factory 
price).

Kada jūsų rakandai darosi se
ni, susidčvę, nublukę arba spato- 
ti, vienas) iš geriausių išėjimas 
jums reikia perdirbti. Mes jums 
perdirbsim, kaip naujus, už ma
žą sumą pinigii. Del pasitarimo, 
mus pašaukite šiandien.

Ant namų setų mes priimam ir 
ne-

esa-
senus. Atvežam ir išsivežam, 
paisant kokioje dalyje miesto 
te, be atlyginimo. Savininkas

D. KISSEL

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING

SHOP
Parlor sets made to order

3327 Archer Avė.
Show Room 3306 Archer Avė.

Phone Lafayette 8936

man rodosi, kad patarnauda- Apšvieti statė veikalus sceno 
mas visuomenei jis užsitarnaus je. 
didesnes garbės, negu garbin
damas Smetoną su Voldemaru. Fcderation 
—Banį.).

Paskutinis kalbėtojas — dr. 
Draugelis, šis skundžiasi, kad 
musų didžioji spauda uždariusi 
“mums” burnas. 'Poliaus kal
bėtojas klausia: kur tos tūks
tantinės minios, kurios kadaise 
buvo su mumis? kodėl jų čia 
nėra? Kad tu minių fašistų 
susirinkime nėra, dėl to kaltos 
esančios tik kelios ypatos, ku
rios sulaikančios minias nuo 
‘musų” ir dar purvais drabs
tančios “mus” pačius už pasi
šventimą “tėvynės labui”; gir
di, jis neabejojąs, kad ryt po
ryt mus pačius apdrėbs purvu 
(ak, daktare, nereikia ant sa
vo kurpalio kitus tempti 
Rauk). —Rautas.

Gauta laiškas iš Chicago 
VVorking Wo- 

men Organizations. Laiškas 
priimtas ir išrinkta delegatė
mis šios narės: M. Žiuraitė, K. 
Keturakienė ir A. Misčikaitie- 
ne. — A. M—nė.

Įėjus parvažiuoti Lietuvon ir 
sugrįžti Amerikon.

“Naujienų” ofisas yra ati
darytas paprastomis dienomis 
nuo <S vai. ryto iki K vai. va-

karo, 
10 v< 
tų.

o sekmadieniais nuo 
. ryto iki 2

“Naujienų 
skyrius.

Bridgeportas
Vaičkaus teatras stato “Kei

stutį” sekmadienyje vasario 19 
dieną, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Pradžia 7:30 v. v. X

Nelaiminga šeimina
Vyras mirė, žmona ligoninėj, 

duktė paliegusi

Vasario 13 d., darbe, urnai

ta, kad 
7:30 v. 
8:30 v. 
žinoma,
vome laimingi, 
kapa krikščionių demokratų ir 
porą desėtkų tokių, kurie at
ėjo tik “pasižiūrėti,” ba kitaip 
vienam Kaului butu teke klau
sytis spyčių.

P-nas Stulpinas atidarė su
sirinkimą perstatydamas A. 
Pocių, kuris paskambino Lie
tuvos Himną, pritariant susi
rinkusiems.

Paskui kalba p. I ocaitis. Jis 
sako: šį 'vakarą mes čia susi
rinkome paminėti dešimtį me
tų laisvos Lietuvos gyvavimo, 
bet gaila, kad ne visi supran
tame šio vakaro iškilmingumą. 
Toliau p. Ix)caitis pasisakė, 
kad jis netikįs jokiai partijai 
ir nei vienai nepriklausąs (tur 
būt, išskiriant krikščionis de
mokratus — Raul.); išaiškina 
dabartinių Lietuvos
“prakilnius” darbus (suprask:1 nuo širdies ligos pasimirė Jo- 
masinius šaudymus — Raul.), nas Bankauskas, 
jų pasišventimą eiti taip sun
kias pareigas (kaip siuntinėji
mą Lietuvos piliečių j koncent
racijos lagerius — Raul.); iš
reiškia pasitikėjimo už metų - 
kitų tuos Lietuvos “didvyrius” 
turėti savo tarpe ir su jais 
drauge švęsti Lietuvos nepri
klausomybės šventę.

\Vell, aš nepavydžiu p. Lo- 
caičiui tos garbės. Bet neti
kiu, kad pažangioji visuomene 
norėtų švęsti tautos šventę ir 
tuo pačiu laiku gerbti savo pa
vergėjus.

Toliau p. Locaitis papasako
jo, kaip Smetona su Voldemaru 
valdo jau ilgiau negu metus lai
ko Lietuvą, ir pareiškė, kad 
mes turime didžiuotis, jogei 
Voldemaras diktuojąs lenkams 
taikos sąlygas, o ne lenkai Lie
tuvai. Mes —- sako — žinome, I 
kad lenkai maldauja taikos, ir 
nėra abejonės, kad taika įvyks 
tiktai tokia, kokios Voldema
ras norės.

Vėliau išeina kalbėti Lietu
vos “leitenantas” (žinote, da
bar Smetona ir Voldemaras 
valdo Lietuvą pagelba leitenan
tų Raul.) Zamkus. Ir vėl 
ta pati istorija: garbina Lietu-; 
vos valdovus, šneka apie Lie-1 
tuvos kareivių narsumą Vil
niaus okupavimo laiku. Pasak 
jo, lenkai statę dešimtį savo 
kareivių prieš musų vieną. Bet 
kodėl lietuviai Vilniaus neiš 
laikė, to nepasakė.

Išeina pp. Saboniai. P. Sabo 
nis sudainuoja dvi 
ni ir tuo sukelia 
klausytojus.

Kalba kapitonas 
kalbėtojas pas i gi rė, kad jis esąs 
fašistas, o kalboje maišė tai 
lenkus, tai rusus, kariuomenę 
ir patriotus, kitaip sakant, kal
bėdamas pats nežinojo ką kal
bąs.

Advokatas Bagdžiunas apgai
lestauja, kad mažai publikos. 
Bet vėl raminasi, kad nors ma
žai, ale visi šimtaprocentiniai 
“patriotai”. Jam nesupranta
ma, kodėl dauguma lietuvių ne
įvertinanti ar nesuprantanti 
Lietuvos diktatorių gerų norų 
ir neatėjusi šį vakarą pagerbti 
jų. Užbaigdamas pasakė, kad 
kitą metą ne visi toje svetai
nėje bebusime (o kodėl — ne
jaugi Kaulo nebeįsileis? — 
Rauk).

Advokatas Bradchulis kalba 
apie klaipėdiečių kovą už pri
jungimą Klaipėdos prie Didžio
sios Lietuvos. žinoma, kredi
tą atiduoda Smetonai ir Volde
marui, o vėliau pasisako, kad 
turi nusipirkęs prie pat Klai
pėdos miesto dvarą, ir pataria 
kitiems važiuoti ir pirktis u- 
kius Klaipėdos apielinkėje; rei
kale jis pats pagelbėsiąs (well,

50 m. am
žiaus, gyvenęs prie .3906 \V. 62 
St. Jo žmona Zofija randasi 
ligoninėje po sunkios operaci
jos ir dėl jos kriti ngos padėties 
daktarai 
apie jos 
Helena, 
gimimo
Tad nėra net kam rūpintis lai
dotuvėmis. Velionio draugai ir 
kaiminai dabar renka aukas dėl

uždraudė pranešti 
vyro mirtį. Jų duktė 
15 mi amžiaus, nuo 

yra paliegėle- ligonis.

Kunas randasi pašarvotas p. 
Eudeikių laidojimo įstaigo- 
1605 S. Hermitage Avė.

Bridgeportas

, EIK SU MINIA
Vai. po pie- plieninis valgomo kambario karas

liaudies dai- 
užsnudusius

Darius.

Lietuvių Moterų Draugijos 
“Apšvietei” susirinkimas įvyko 
Mark VVhitc Sijuare salėje va- 

| sario 5 d. Narių prisirinko pil
na svetainė. Tai 
įvykis. Smagu, 
taip skaitlingai 
rinkimus.

Naujų narių 
septynios: M. 
E. Marcinskienė, 
tytė, K. Sanders, A. Štokas, A. 
Dailidonienė

I ne.
Nutarta

Auditorijos 
ta komisija 
pintis iš sekamų narių: O. Zla- 
tarinskienės, K. Keturakienės, 
A. Misčikaitienes. Mažoji Au
ditorijos svetainė paimta ge- 

I gūžes 6 dienai.
Draugija nupirko sąjausmo 

vainiką mirus J. Šaukimui. 
Susirinkimas užgirč pirkimą, 
nes Šankintas visuomet daly
vaudavo vaidinimuose be at
lyginimo, kada tik Draugystė

pagirtinas 
kad pradėjo 

lankyti susi-

prisirašė net 
Černauskienė, 

O. Jasapai-

ir M. Bukauskie-

surengti vakarą 
svetainėje., Išrink
sią užduotimi ru-

FOTOCRAFUOKITES
Mąpo naujai, artistiš* 
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išradimą 
paveiksi 
traukime ūžti 
krina jums 
rą darbą.
Bo extra p r i- 
mokejimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
liūs ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street, 
Telefonas Yards 1546 

Chicago, III.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

u
r

Važiuokite Lietuvon 
su “Naujienų” 

ekskursija
bu-

Uždėtas ant truck chassis 
’ “Self-Propelling”

užbaigta, turi vėliausios mados pa
gerintus įrengimus, elektros šviesą 

____ ir keroslno |>ečiukus.
Kaina $3,500

$1,500 cash, kitus į 12 mėnesių iš
mokėjimu. Lunch karai daromi pa
gal jūsų nurodymus.
Austin Welding Works

553 \V. Quincy St.

InivnLrn ■/.' VM‘11-l'ropei II liglaivdKoicių važiuojama virtuvė yra ką tik

■ S i man o Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja
skolina pinigus ant lengvų išlygų 
Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas

■ 2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887

Kaip girdėti, no mažas 
relis lietuvių žada ateinančią 
vasarą važiuoti Lietuvon, pra
leisti tarp savųjų, senų drau
gų, giminių ir pažįstamų ato
stogas. Juk įdomu pamatyti 
kaip jie ten dabar gyvena, ant 
kiek jų gyvenimas pagerėjo, 
o taipgi pasilsėti Lietuvoje, 
pasikieininėti toje vaišingoje' 
šalelėje ir grįsti atgal.

Važiuoti Lietuvon gali taip’ 
Amerikos piliečiai, kaip ir lie, 
kurie neturi pilietinių popie- 
rų. |

Toji kelionė patogiausia ga
lima padaryti su “Naujienų” 
ekskursija, kuri išvažiuoja Lie
tuvon gegužės 29 dieną. Ir 
štai kodėl geriausia važiuoti 
su “Naujienų” ekskursija:

1. Mes prirengiame gerai 
visus reikalingus dokumentus, 
taip kad keleiviui nėra var
go nei važiuojant Lietuvon, 
nei grjštant atgal Amerikon.

2. Su ekskursija važiuoja 
musų palydovas ir visame ka
me jis pagelbsti pasažieriams

3. Išvažiuodami visi keliau
ninkai aplankys Niagaros van- 
denkritį — didžiausį ir 
žiausį pasaulyje — be jokių 
iškaščių galės gėrėtis šio van- 
denkričio gražybe, o paskui, 
parvažiavę, papasakoti savie
siems apie tas puikias Ame
rikos vietas.

I. Kartu važiuos didelis bū
rys lietuvių, tat bus smagi ke
lionė visiems.

5. Laivų kompanija paski
ria ekskursantams geresnes 
vietas laive ir geriau prižiū
ri, patarnauja, kai kartu va
žiuoja didelis būrys.

Visų patogumų važiuoti kar
tu su ekskursija čia neišskai- 
tysi, ba jų yra daug. Vienok 
ir iš to, kas buvo pasakyta 
aukščiau, yra aišku, jogei 
ekskursija važiuoti daug 
riau, negu pavieniai.

, Visi, kurie norėtumėt •
žinoti su “Naujienų” ekskur
sija gegužės 29 dieną tiesiog 
i Lietuvą, pradėkite rūpintis 
išanksto, ypatingai gi tie, ku
rie neturi amerikoniškų po- 

pierų.
Ateikite į “Naujienų” ofisą 

ii- pasiklauskite kas reikia da-

gra-

su
ge-

va-

SERGANTI ŽMONĖS!
Pasitarkite su 
I)r. Ross apie bi- 
le kokią LIGĄ 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 

DYKAI

iki

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearbom St.

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly Building. — Imk elevatorį 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausį gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų' praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialis 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlyj, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

ANTANAS BENDŽAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 16 diena, 7 valandą ly
te, 1928 m., sulaukęs 28 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Rauk- 
ti.škių kaime, Jurbarko apskr., 
Kauno rėd., paliko dideliame 
nuliudime seserį Julijoną, bro
lį Kazimierą, Californijoj ir 
švogerį Joną čiūrą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3256 South 
\Vallace St.

Laidotuvės įvyks vasario 20 
dieną, 8 vai. ryto iš namų j 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Bendžai- 
čio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Brolis ir švojęeris. , 

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. Mažeika.

AUTOMOBILIAI FALCON KNIGHT
Heilų eilinckiiu ''slocve ’ 
i, •!!> atkili) jego*. grei-

¥l‘!:i<l
in<'iio«iij ižniokftjitnul

namų, tini užpnkaliniUH bunipcriuK, 
"hiiuIiIh'Ih , 4 ratų B»ndix kreklai, eknlia taleri, "tube 
l, autmnatlAkiiH lango nuvalylojii*. užpakalyj dnlelia veid- 
ir "Htin viHor" užruktas. Vartoti karai imami j mainus 

Taipgi turine daug vartoti) karų visuomet.
Garam uotas Patarnavimas
10 vakaro. Nedblionns nuo K ryto iki 5 vakaro.

I labai' .via 
valve motoriniu 
ta* ir HtipriiH.

•i

amžina veikimo, 
karaa, kuria yri

rkonoini Joh ir grožė*. » 
pagerinta* pagal amžių,

coaeli 
Hedun

i'llnal |iciurt;iH ir (liHlatomaH prie Jiimij 
ir užpakalio ' 

r tajero uždangnlt) 
HUHtOJIIIIO HVieRll, l 

ireru atlyginimu.

Atdara nuo s ryto nu

AUSTIN KNIGHT MOTOR SALES
4748 Chicago Avė. Phone Austin 9022

(’HICAGO, ILLINOIS

L 

1h liduto 
run 
rodiH,' 
nu

durų

ATIDARYMAS KAUNO PILIES
Atidarymas įvyks

Subatoj, Vasario-February 18 d., 1928 m. 
ix> numeriu 732 W. 19th St.

Visi piliečiai ir pilietės esate kvie- 
čiami dalyvauti iškilmingame Kau
no Pilies atidaryme. Apvaikščioji- 
mas ir vaišės svečių trauksis iki pa- 
nedėlio ankstybo ryto.

Nepamirškite dienos ir vietos.
732 W. 19th St. (Soft Drink)
Sy aukšta pagarba,

P. DUBICKAS, KAUNO PILIES KOMEN
DANTAS IR D. DARGIS, ASISTENTAS

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St Chicago,

FRANCIftKUS ŠUKOLAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 15 dieną, 8 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 62 
m. amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Rudžių kaime, Gaurės parapi
joj, Eržvilko valse., Tauragės 
apskr., Amerikoj išgyveno 40 
metų. Priklausė prie Birutės 
Kalno Draugijos. Paliko dide
liame nuliudime seserį Marijo
ną ir švogerį Gajauskus, brolį 
Mateušą seserietę Oną Gajaus- 
kienę ir jos vyrą Joną, brolė
nus, Juozą ir Franciškų ir jų 
žmonas brolienę, Juozapą šau
lį ir jo žmoną ir seserį Roza
liją Isietuvoje. Kūnas pašarvo
tas, randasi 4153 S. Maple- 
wood Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
vasario 20 dieną, 8 vai. iš ry
to iš namu į Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčioj, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes-

Visi A. A. Franciškaus šu- 
kolio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Radžius, Tel. Canal 
6174.

KAINĄ!!
Hako apie

gavau keletas

Geresnės Anglys
Mažiau Pelenų -------

-UŽ TOKIį PAT
Skaitykit ką vienas lietuvis musų kostumeris

BRIGHTON ANGLIS
“Aš noriu padėkavoti jums už anglys, kurias

dienu atgal. Tai yra geriausios anglys kokių retai kada pasise
ka gauti. Aš turėjau nustatyti mano boilerj, 
ti'k 50 % kuro. Matosi visai nėra akmenų 
palcngvo bet su dideliu karščiu ir labai mažai

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

POCAHONTAS

Lump & Egg $11.50

Mine Run , 7.75

KAINOS:
ORIENT FRANK-
LIN COUNTY
Lunį p $8.25
Egg and Nut „8.00

S'OLVAY
Range 
Nut 
No. 2 Nut

COKE
$12-50

12.00
10.25

Phone Virginia 1050

Coal and Building Material Co.

3701 South Maplewood Avė. t
“Nei vienas orderis nėra mums perdidelis.
Nei vienas orderis nėra permažas dėl patenkinimo.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz

PADĖKAVONĖ
A. A. Pranciškus Noreikis, 

kuris mirė vasario 9 dieną, 
1928 m. ir palaidotas tapo va
sario 13 d., o dabar ilsis šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasiftalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui, Kun. 
Kleb. Paškauskiui, kurs išly
dėjo iš namų ir atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą ir 
graudingą pamokslo bažnyčioj 
pasakymą; dėkavojame grabo- 
riui Eudeikiui, kurs savu geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinastį, 
o mums palengvino perkesti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dyka
vo j am e grabnešiams ir susie
dama, pažystamiems ir drau
gams už mielaširdingą auką ir 
paguodas liūdnos valandoj ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas vy
ras ir tėvelis sakome: ilsėkis 
šaltoj Žemėje.

Pamaldos atsibus panedėly, 
vasario 20, 7:80 vai. ryte Vi
sų šventų parapijos bažnyčioj. 
Prašome visus draugus, pažys
tamus ir gimines atsilankyti 
ant Šių pamaldų. Po pamaldų 
Širdingai prašau atsilankyti į 
namus, 10562 Edbrook Avė.

Nuliudus šeimyna Noreikių.

Ckle.ro


šeštadienis, vasario 18, 1928
- '9—r—■r^ra-rtri w- ■ ■ ■ — -- - _ -

NAUJIENOS, CMcago, UI. 7.1

Cicero
_______ '

Sekmadienyje, 1 vai. po pie
ty, svarbus Lietuvos kareivių 
susirinkimas. Išgirsite praneši
mą apie kontesto planus ir ra
portą iš maskaradinio baliaus, 
gausite serijas, o tuo paremsi- 
te uniformų skyrių. Draugystė 
yra visų, tat viską tvarkykime 
bendrai. O jei visi gautumėm 
po vieną naują draugą, tai ne- , 
reikėtų kalbėti nė apie naujus • 
kontestus. Pasidarbuokime.

— Sekretorius.

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

Lietuviai Daktarai

PRANEŠIMAI
Garfield Park Vaiky Dailės Drau- Į 

gijelė rengia puikų balių su prog- 
ramu nedėlioj, vasario (Feb.) 19, 
1928.. Nedora Hali, 4158 W. Van I 
Būreli St. Programų atliks G. P. V. Į 
D. I>. nariai. Programas bus vienas 
iš puikiausių ir G. P. V. D. D. už
tikrina, kad visi busit užganėdinti.

North S'ide. — Koncertą rengia 
Pirmyn Mišrus Choras, nedėlioj, va- j 
sario 19, Liuosybės sv., 1822 Waban- Į 
šia Avė. Pradžia 7:00 v. v. Kviečia
me visus skaitlingai atsilankyti, nes

• tai bus vienas iš gražiausių vakarų i 
Liuosybės svet. Rengėjai.

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u ža
rijos kolegiją; 
ilgai rrakt i k a- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prie! gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reiks 
luoša moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipk i t *s, o ra 
•ūto pagelb*. 
Valandos nuo h 
ryto iki 2 v.
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

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

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

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenee 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 8200

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
_______________________________________________________________________________________ —

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Pelcphone Republic 0083

Or. Y. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St.

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

Off. & res. Yards 8557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

Educational
Mokyklos______

Banjo Studentams! 
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
tenor banio, kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio . vvalnut 
medžio. Įskaitoma skrynutė, šis spę- 
cialis pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music 
Studios,

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

Business Service
Biznio Patarnavinias

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166________
KARPENTERIS — generalis kon- 

traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam &. Co. 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcim. ekspertas, medžio greinavi- 
mas specialėmis žiemos kainomis, 10 
metų patyrimas. Apskaitliavimas 
veltui. Tel. Irving 1498.

MALEVOJU, dekoruoju — darbas 
pirmos rųšies ir garantuotas. Male
vojimas ir calcimining, labai geras 
darbas. Tel. Lincoln 0474.

Financial
Finansai-Paskoios

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

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

Visuomia Disputuos su Komunistu. 
“Vilnies” redaktoriaus Andriulio 
šaukiamas j disputą (ginčų) apie vi-1 
suomybę, jos kūrėjas Visuomis suti
ko turėtis vasario mėn. 22 d. (tre
čiadienį), 7:30 v. v. Liet. Auditorijoj.

—
Taut. Draugystė Lietuvon Dukterų 

mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- ' 
lioj, vasario 19 d., 1928, Mark White 
svet., 1 vai. po pietų. Draugės ma
lonėkite atsilankyti. Nut. Rast.

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Telophone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Westero 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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 rųetai .... _

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Liet. Teatr. Draugijos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dieny, vasario 18 d., šių metų, 7:30 
vai. vak., šv. Jurgio parapijos svet., 
32 PI. ir Auburn Avė. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes bus ra
portas iš buvusio baliaus ir kitokių i 
svarbių reikalų randasi aptarti.

P. K. nut. rast.

Tas Ne Inteligentas 
kas neperskaitys “Visuomy- 
bės” — skelbiančios naują, 
tyrą, filosofišką tikybą bei 
pasiaulėžiurą. Kainuoja $1; 
gaunama Naujienose, 1739. 
So. Halsted St.

LIE1LV1S AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri- 
>-engia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
I mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
ki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
1712 South Ashland Avenue

Phone Bo.ifevard 7589

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽlS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

GREITAI IR PIGIAI
I IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystšs, stenografijos, ir kitų

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vandens apSildymas [vedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864.

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

STANLEY SIWIEC & CO. 
1076 N. Hermitage Avė. 

Humboldt 5556

J. W. Beaver & Co.,

Graboriai

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLU MENTE AL

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenae 

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

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

Tel. Lafayette 4146
V a | a n d o s

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

Ir.a.1jkarauus^
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

Mes užtikrinam jums
Sferą dantų darbą

šeši mėnesiai dėl
išmokėjimo. Nc- 
reik nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. 
Jūsų, dantys pa
taisomi tuojiAi.

Dalcidžiant, kad Jums reikės 
mokčri:

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
3265 So. Halsted St.

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

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Morgičiai pirmi ir antri 6 nuošimčiais padaromi į 24 
valandas.

Musų išlygos bus jums naudingos. 
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
8335 So. Halsted St

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

Mtge. Co.
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearborn 463G, State 5864

Lietuvis Graborins ir ' 
Balzamuotoj**

2314 W 23rd PL 
CJulago. UL

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

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.

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 sutartį

OPTOMETRISTAS

$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 
DEhJTIŠTAS 

4712’ So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

Advokatai
JOSEPH J. GRISK 

(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. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

IŠMOKIT AUTOMOBILIŲ 
AMATO

Išmokit automobių mechanizmo, 
ignition ir battery. Praktiškas ša- 
poj darbas ant automobilių visų iš- 
dirbysčių ir motorų. Mes turime ga
ražu ir taisymo šapą sujungtą su 
musų mokykla. Praleiskite su mu
mis dieną arba vakarą ir persitikrin- 
kit. (Maža mokestis už mokslą. 
Darbas kuomet mokinsitūs ir dar ge
resnis kaip išmoksite. Taipgi moki- 
nam važinėjimo, $15 ir daugiau. At- 
silankykit, rašykit arba telefonuokit.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
Naujoj vietoj 

2040-42 Washington Blvd. 
Seely 8715 

Dienomis arba vakarais

BUDAVOTOJAI
2044 N. Fairfield Avė.

pastatys ir finansuos bungalovv, 
2-3 flatinius, krautuves ir apt. ant 
jūsų loto. Teikiame planus ir ap- j 
skaitliavimą.

Phone Independence 0878

Jei reikalingi pinigai
Mes parupinam Imus ir 2trus Mor- 

gičius ant Naujų ir Senų namų, ant 
lengvų išmokėjimų.

Misceilaneous
(vairus

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. Lawndale 2454

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.

Bridgeport Painting i 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., 

Tel. Victory 6122

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2l/z nuošimčio ir lengvais išmokė- 
i'linais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
te jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.)

Kontraktoriai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

5330 W. 22 St. Cicero, 111.
Tel. Cicero 1320

Financial
________ Fina n sa i - Paskolos________

2-RUS MORGIČIUS
Padarome į porą dienų 

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

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
Silnu užsitikėjimu. Teisingas ir

Ireitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attomey, 
2300 W. Chicago Avė. 

Dept. 7 
Chicago, 111.

Simpatiškas —
M a n d a £ u s — i 

® Geresnis ir Pi-
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp. i
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenie 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct^ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201 
Tel. Boulevard 0313

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

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

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Resn 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JAKUSH-KAUSIIILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal
State Bank — 

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
-eikalais nuo 12 iki 

H vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartj.

Mrs. N. Žukauskas D.N.
Registruota Aku.šcrka ir 

Naprapatč
3249 S. Morgan St.

Patarimas dykai

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Res. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chkaio, III

Ofiso Tel Victory 7188 
Kez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3243 Su. Halsted St.

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1791 W. 47th St

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

8 iki 2 vai. po pietų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime 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- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

K. Jurgelionis
ADVOKATAS

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

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

Telephone Victory 0562
X

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.

REIKALINGAS pusininkas j au
tomobilių taisymo dirbtuvę ir varto
tu automobilių biznį, turi įnešti pi
nigų, 3407 S. Morgan St. Telefonas 
Boulevard 9421.

KUOMET JUMS REIKIA PI
NIGŲ, ATSIŠAUK1T PAS;

Įvairus Gydytojai
DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

DR. J. W. BEAUDETTĘ
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:39 iki 4:80 v. po pietą 

TELEFONAS CANAL 0464

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Te!. Dreuel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tek Boulevard 1319

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskynus ketvergę. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORŪEN 
(John Bagdžiunas ^Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Ai A. DUS
ADVOKATAS

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

Viiknrttis
3241 South Halsted St.

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

Ratnyčios,

Business Service
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. (vvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

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

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

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

Hemlock 7817.

IŠKABŲ malevojimas nupiginto-* 
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

50% PIGIAU už sausį ir vasarį. 
Pleitseriavimas, popieravimas, cal- 

‘.im, malevojimas. Matyk mus šian- 
’de, 

Brunsvvick 5023.

MALEVOJIMAS, poperiavimas, 
lankų užlaidos, calc.—geras darbas, 
pigi kaina, greitas dailus darbas, 
greitas apskaitliavimas. Mr. Foster. 
Juniper 0717.

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. Užgančdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 Wesl Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1818 W. 18th St.
L F. DANKOWSKI, Prez.

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

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

PAIEŠKAU Jono Skirstuno; pir
miau gyveno ant Town of Luke. 
Malonėk atsišaukti. 3253 So. Nor
mai avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

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 
Michigan Avė.

PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pasekmių — nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bile kur. MacCavley, 
Edgevvater 6161. ,

AR JUMS REIKIA PINIGŲ 
Užmokėti nuošimčius 
Užmokėti taksus 
Užmokėti asesmentus 
Užmokėti skolas 
Užmokėti notas 
Užmokėti Jiens
Padaryti pataisymus 
Sumažinti išmokėjimus 
Sumažinti morgičius 
Pataisyti garažą 
įvesti namų apšildymą 
Perfinansuoti 
Nusipirkti kitą namą.

Jei taip, tai atsišauk ir nasimatyk 
su manim. Atsineškit deea ir savo 
taksų kvitą. Pigios kainos, greitas 
patarnavimas. C. M. WEEKS, 127 N. 
Dearborn St.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

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

DABAR LAIKAS ISTOT 
Į 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.

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

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

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

(Uoutiuued vn page 8)
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Business Chances
Pardavimai Bizniai

Help Wanted—Malė
Darbininkių Reikia

Furniture & Fixtures
Rakandai-(taisai

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimai

VALGOMO kambario setas, $5, gil
simai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak- 
siai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parimo setai, $35, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalui, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utarninke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Sclnvarlz Bros. Storage, 610 E. 61 st.

ST1S

— EKTRA —
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 

krautuvė. Mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus arba namo, arba priimsiu 
partnerį. Priežastį patirsyt ant 
vietos.

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St. • 
Box 263

farma 
klesos

(Continued from page 7)

25 VYKŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
1NG AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GEBA MOKE- 

TINKANTIEMS VY
RAMS. UNIJOS 1NSTHUKTO- 
HIAI. UNIJOS KOBTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELDING WORKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

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

REIKALINGAS žmogus išnešioji
mui “Naujienų” Roselande ir Kens- 
ingtone — gerai apsimokąs darbas. 
Reikalinga piniginė kaucija “Naujie
noms”. Kreipkitės: ‘‘Naujienos,’( 
1739 So. Halsted St.

REIKIA salesmenų apsipažinusių 
su Chicagos retail grosernėmis ii 
pardavinėti gerai išgarsintą 1 
Syrup, kurio žmonės reikalauja, Nau
jienos, Bo\ 1023.

Sewing Machine
SiuvamosĮ. 

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamą mašiną. Turime pilną pasirin
kimą Singer siuvamų mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 4251 Cottage Grove Avė.

SIUVAMOS mašinos, visokių išdir-
bysčių, consoles, dropheads, $9, elekt- rndustnjos’-'namu saviiiinkų" 
n nes, portable, $22.50 ir daugiau, iš- - ----- - • * • ••
mokėjimais. Patterson Bros. 1952 
Irving Park Blvd.

Automobiles
M & K Motor Sales

(’hif'nsrou Mcnaiuui ir ntsakančiauul vartotų 
karų pardavinėtojai. 1UO irarantuotų vartotų 
karų, pilnai |KiiKti. k'<*rain<> iiii'vhaniAkaine 

kariu pardtiodand nuo $180
Mcn turinio karų kuriu tinka viuo- 

rei kalamu. Cauh, išmokėjimais,
0811-13 So. Halsted St.

#2000. 
kitMUH 
I1II1M.

Dodge ’27. Sedan ............
Chrysler 27, Sedan ......
Hupmobile ’25, Sedan ....
Nash ’2?, Sedan .............
Hudson ’27, Sedan .........

Malt j Buick ’27, Sedan ............
Studebaker Sedan ............

2560 So. Halsted 
Atdara visada

St.

iki

nud-

REIKALINGAS bučeris. Atsišau
kite tuojau. 1501 S. Fnirfield avė. 
Phone Lafuyette 7311.

Help Wanted—Feinale
Darbininkų Reikia

REIKIA jaunų moterų prie bute
lių plovimo mašinos. Darbas nakti
mis. Ziff Bros. 1026 \V. 22 St.

REIKIA patyrusios merginos ar
ba jaunos moteries namų darbui. 
Geras namas tinkamiems žmonėms. 
Mrs. Hochwert, 1344 S. Kaminsky 
Avė. Tel. Lawn<lale 8358.

REIKALINGA jauna moteris ar
ba mergina prie namų prižiūrėji
mo prie bučernės. Atsišaukit tuojau. 
Ttl. Lafayette 734 1. 4501 S. Fairfield 
A ve.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkių Reikia

NEPAPRASTA PROGA UŽSIDIRB
TI EXTRA PINIGŲ

Reikia kelių rimtų vyrų ir mote
rų už pardavinėtojus ar agentus. 
Dirbti galima vakarais, nepametant 
savo nuolatinio darbo, arba ir visą 
laiką. Kiekvienas gali lengvai už
dirbti $15 j dieną, jei dirbs su atsi
dėjimu. Propozicija yra nauja, už
tikrinta, nepaprastai pelninga žmo
nėms. Tai nėra pardavinėjimas 
real estate ar bonų. Vienas iš par
davinėtojų kurs parodys didesnį ga
bumą bus paskirtas vyriausiu agen
tu. Ateikite vakarais nuo 6 iki 7 
vai. pas

ADV. K. JURGELIONJ
3335 So. Halsted St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

PARDAVIMUI 20 fonografų ir 5 
radios ir 2 pianai; parduosiu po 
$25 kiekvieną. Atsišaukit šiandie 
iki 9 vakare arba nedėlioj iki 6 
vakare. ' .

AMERICAN STORAGE HOUSE 
2216 \V. Madison St.

Radio

NAMO ĮSIGIJIMAS PELNAS 
Moderniški, nešantį pelną namai 

gali būti jūsų.
Pagal Bojęs planą investoriai gali 

gauti visą gyvenimų įplaukas kaipo 
namų savininkai. Principas Bojęs 

■ plano yra senas kaip kalnai, bet jų 
pritaikymas yra pasaulyj didžiausios 

už $100 jus tapsite dalis savininko 
vienu iš musų naujų projektų. Mes 
maloniai suteiksime jums pilnas in
formacijas be jokios jums atsakomy
bės.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

TIK 50 MYLIŲ NUO 
CHICAGOS

Parsiduoda 1G0 akerių 
Woodstock, III. žemė pirmos 
ir geri budinkai labai gražioj
Parduosime už labai prieinamą kai
ną arba mainysime ant Chicagos 
nuosavybės.

Taipgi turime pardavimui farmą 
315 akerių su gyvuliais, tik 75 my
lios nuo Chicagos j žiemius. Kas 
norite geros farmos jsigyti atsišau
kite.

Real Estate For Sale
______ Namai-žemli PardaviiiiiaJ______

Tikri Investmentai
3418 W. 61 PI., 9 kambarių medi

nis namas, 2 karų garažah. 75x125 
pėdų lotas, kaina $7,000, casn $5,000, 
pirmi morgičiai $2,000.

25x125 lotas yra visi įrengimai ir 
apmokėti ir gatvė, kaina $1150, 54 
PI. ir "Homan Avė.

Proga Pinigų Padaryti
------------- į šildomas, vanos, toildas, gasas, 

IŠSIMAINO puikus Kotelis, su. elektrą, drabužių skalbynės, vieno 
100 kambarių ir su visais vėliausios t karo garažas. Savininkas nori grei- 
mados įrengimais, Kotelis randasi \ tai parduoti, nes apleidžia miestą; 

tas namas randasi West Side. Kai- 
; įmokėti reikia tiktai 

$1500. Atsišaukit pas Ben. .1. Kaza-

Naujienos, 
1739 So. Halsted St.

Box 1026 
Chicago, Iii.

Kas 
geros farmos’ jsigyti atsišau-

A. PETRULIS, 
1630 N. Robey St. 
Tel. Armitage 3400

BEVERLY HILLS
ir Oakley Avė., 100x125, $70 
dėl užbaigimo reikalų. Priim

sime atgal morgičius.

104 
pėdai,

IŠSIMAINO puikus Kotelis 

mados įrengimais, Kotelis randasi į 
South Shore, parduosiu už $257,000, j 
arba mainysiu ant didelio apartment na $630(1; 
namo, nespaisant apielinkės, Sum- : r-"zw‘ 
mer Resort, bizniavų lotų, arba j nauskas, 2212 W. 23 1’1. 
Road Ilouse.

IŠSIMAINO puikus bizniavus na
mas ant Archer Avė., mainysiu ant 
bungalow ar 2-jų flatų namo.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas2-jų 
flatų, antras 3- 

1 dasi geroj apie

$595
$350
$700
$550
$650
$550 i

BUICK 1925, sporj roadstcr, origi 
nalio užbaigimo, mechaniškai, A-l 
$475, 7020 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučerne ir groser
nė, biznis išdirbtas per 12 metu, nes 
du partneriu daro biznį. Taigi kam 
reikalinga nepraleiskit progos, o at
sišaukit tuojau. Pardavimo priežas
tį patirsit ant viteos.

Atsišaukit,
K. S., 

15601 So. Halsted St., Harvey, III. 
Tel. 199 W.

ILLINOIS FARMOS
1000 akrų, 3 setai namų, $2000 už 

akrą, išmokėta.
85 akrų, geri namai, gyvuliai, ja

vai, mašinos, $100 už akrą.
114 akrų, geri budinkai, $5000.
50 akru, namai, gyvuliai, mašinos, 

$7500.
40 akrų, budinkai, giria, $3000.
40 merų, budinkai, netoli miestu

ko, $2750.
40 akrų, budinkai, $1500.
30 akrų, budinkai, lygi žemė, 

toli miestuko, $2200.
12^ akrų, budinkai, $1200.
Tas minėtas farmas mainysim į 

miesto namus arba biznius. Tik bis- 
kj įmokėti, kitus lengvaih išmokėji
mais. Farm Agency, 5203 S. Halsted 
St., Bvl. 7009 — Yds 6657.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

ne-

GROSERNĖ, Royal Blue Krautu
ve, įsteigta 3 metus, pilna stako, 6 
kambarių garažas, 2450 W. 59 St. 
Tel. Hemlock 1245.

FORDAI. CHEVROLET ir Ovcrlnndal. viul 
modeliai, visi irarantuoti. gerame utovyjo, . 
geri tajerai. #45 iki #125.

M R. SHAW. 7037 S. Halsted St.

HUDSON COUCH, 1926
, $385

Karas turi naują duco užbaigimą, 
pilnai pertaisytas ir įrengtas, yra vi
si geri tajerai ir trunk, puikus pir
kinys, lengvais išmokėjimais. Maty
kit Mr. Montvid, 2234 S. Wabash 
Avė. Victory 1994.

ESSEX COUCH, 1927
Puikiame mechaniškame stovyje, 

geri tajerai ir maleva, kaip tik nau
jas, pilnai įrengtas, išmokėjimais ar
ba į mainus, $180 jmokėti išmokėji
mais. Matykit M r. Montvid, 2234 S. 
Wabash Avė. Victory 1994.

H t DSON COACH. lirjH, kaip nauja*. $205 
lAniOkėjiiiiai* arba inamaiK. Atdara vakarai*.

F1NANCE CO. SALE
7001 Stoncy Island. Fairfax 8030

OLDsJrtOBlLLE barironai. 
ll>27 modeli*. A-l Htuv.vje, 
ni.vUij, pigiai. Aaukit

AKGO Hemlock

4 dilių 
važinėta*

8OK4

PARDAVIMUI kendžių krautuvė
lė, nebrangiai, 514 W. 18 St.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė, 3 metų lysas, 4 kambarių 
pagyvenimas, 2702 W. 47th St.

PARDAVIMUI grosernė su 4 pa
gyvenimo kambariais. Geras cach 
biznis. Didelis bargenas. 5702 South 
Nacine Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir Rroser- 
ne lietuvių apgyvento! apielinkėj, 
geras biznis. 7118 S. VVestern Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, senas išdirbtas biznis per 18 me
tų, apielinkė apgyventa maišytų tau
tų, 642 W. 18 St.

BUČERNĖ su namu, geras išdirb
tas biznis, geroj apielinkėj. 2607 W. 
47th St.

Hfdan. ! 
5000

________________________________ ; šaukite, 2900 W. 40th St.
PACKARD single 6-5 pasaŽierių — 

sodan, važinėtas 11,000 mylių, pui
kiame slovyj, kaina $725, jmokėt $100 — 
7020 S. Halsted St. x vienai persunkus bizni
------------------------------------------------- ' Street.

PARDAVIMUI du storai, gro
sernė ir saldainių krautuvė. Atsi-

PARDAVIMUI soft drinks parlor 
graži vieta, lietuvių kolonijo — 

733 W. 18
KNIGHT. <l<>iiioiistral<>i'it|s, galit 

#200 pigiau, 
it 
Atr.’H s<>. K<ilxie Avė.

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas, 

garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $L'>() iki $300. 
Jus sutaupysit l/y, veikit greit.

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

100

CASH u?, juutj karų men niokėuhiio <lau- 
Kinu ih'KU Bliu* įmok vertč.

» ATLAS MOTOR. Ine.
tio.’lh Cottiun* Grove Avi1.. Doreh. IBJ54 

atdara vakaran*

Furnishcd Rooms
RENDON kambarys švariam vai

kinui, yra ir garažas, 6053 South 
Kaiman Avė.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 į savai- 
' t.ę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.
ATSINEŠK šį skelbimą su savim 

gausi 10% pigiau. Atsivesk savo j 
draugą, kuris pirks radio gausit I 
10% pigiau.

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

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

LIETUVIŲ Rooming Ilouse, nau
jai įrengta, viskas švariai užlaiko
ma, po vieną arba dviem gulėti, $2 
į savaitę, apačioj yra valgykla, kur 
gaminam gerus valgius už pigią 
kainą.

1616 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Bučernė ir Gro
sernė, gražioj apielinkėj prie par- 
kių, didelė biznis. Turiu 2 bizniu, 
negaliu apdirbt. Duosiu ant išmo
kėjimo, arba imsiu pirmą įmokėsi
mą lotą arba gerą automobilių. 
2624 W. 69th St. Tel. Hemlock 1340

■m flatų, namai ran- 
__ jlinkėj, mainysiu ant

6 kambarių bungalov, presinių ply-; farmos nepaisant valstijos.
tų aplinkui, karštu vandeniu šildoma, IŠSIMAINO bizniavas namas, što- 
lotas 30x125, netoli 69 St.'ir West-I 
ern Avė. 2 karų garažas, kaina 
$10,500, lengvais išmokėjimais, 
duodamu informacijų telefonu.

PARDAVIMUI gražus 3 flatų na
mas, viskas moderniška, $5000 canh 
galit veikti, yra tile vana, lietaus la
šai. Ateikit šiandie ir pamatykit šį 
bargeną. Savininkas Tel. Ravenswood 
7256.

‘ie-1

BEVERLY HILLS
91 St., .netoli Westem, 5 kam

barių mūrinis bungalovv, ant užpaka
lio lolo? karštu vandeniu šildoma, 
moderniški įrengimai, galima statyti

________  _______  namas, Sto
ras ir 2 flatut, namas randasi Brigh- 
ton Parke, namo kaina $18,500 mai
nysiu ant privatiško namo.

IŠSIMAINO puikus muro bunga- 
low, 7 kambarių su 2-jų karų gara
žu, Gary, Ind., mainysiu ant 2-jų

SAVININKAS turi parduoti vietą 
dėl apt. namų prieš Marųuette par
ką, 224x125 Marųuette Road, netoli 
Kedzie Avė., $20,000 cash, žemės 
kaina auga kasdie, pirkit tuoj, 50x 
125 California Avė., netoli 69 St.zu, kiury, irui., mainysiu ant v.aniuniid A 1 11 . ; ,

flatų namo, lotų, automobilio ar bu- J. A. Lynch, 40 N. Dearborn, Phone
černę.

IŠSIMAINO 5 kambarių 
muro bungalow, parduosiu už $9,5001

Central 3654.
naujas

IllUklvI IllnfVl I K t-llfSI Ulei I • t'ldLYlJ U. • • X.
2 flatų namą iš fronto loto, barge- ?r^a rPa,nysiu ant ^'a.^aKps» 

~ _ hiiOArruic tini nmnhl I in hr

BARGENAI MARŲUETTE PARKE 
Naujas , 2 flatų mūrinis namas, 

■I—4 kambarių, karštu vandeniu šil
domas, 2 karų garažas, parduosiu 
pigiai už- $12^)00 arba mainysiu į 
mažą medinę cottage.

BIZNIAVAS kampinis lotas labai 
pigiai, 58X125, geras dei 19 flatų 
luzniavo namo, Veikit greit, priver
stas parduoti. Taipgi 30X125 rezi
dencijos lotas, pigiai?

Charles A. Bičiūnas & Co, 
2515 W. 69th Street

Tel. Hemlock 5363

2 FLATŲ mūriniu ir mediniu, 5-5 kamba
rių, pinnou rųMeu padėty, pečiumi Šildo
ma*. cementiniai poniai. 2 karų garažu*, 
rendos #8ti, kaina $7,500, eauh $1.500, na-’ 
vininkau 2 11.

281H W. Juekson Blvd. Vnn Burren 504 5

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą — gausi! 

10% pigiau. Atsivesk draugų kurie t 
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 pinigtj verte už viską ką 
tik pirksite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
jums setą ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

ATSUK IT PRIIMTUVĄ 
Viena iš musų garantuotų radio se
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musą 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Ph'me Buckingham 3800

RENDAI didelis šviesus kamba
rys vienam arba dviem vaikinam. 
\ ra drapanoms šiepos, telefonas, 
vana ir šiltas vanduo. 2 lubos fron
te, 3002 So. Emerald Avė.

RENDAI kambarys dėl vyro ar 
merginos. 1 fl. 2435 W. 45th St.

RENDAI kambarys merginai ar
ba vaikinui. Su ar be valgio. 3329 
So. Wallace St. 2 lubos.

RENDAI kambarys vyrui arba 
merginai. Su ar be valgio. 827 W. 
33rd Place. 2 lubos užpakaliniam 
name.

RENDAI didelis kambarys dėl 
vieno ar dviejų vyrų, karštu van
deniu apšildomas. 6815 So. Emerald 
Avė., t-mos lubos.

For Rent

BARGENAS. Parsiduoda Storas 
Kops ir Malt, kendės ir grostris. 
Arba priimsiu pusininką teisingą 
žmogų, nes vienai sunku apsidirbti. 
2133 S. Halsted St. Tel. Canal 4333.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
černė arba mainysiu į lotą arba 
automobilių, šaukit Hemlock 5989.

PARDAVIMUI school supply, 
kendžių ir cigarų krautuvė. Biznis 
išdirbtas per daug metų. 4120 Went- 
vvorth Avė.

PARDAVIMUI kepykla, 5005 So. 
Ashland avė. J. Kabrel.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, da
ranti pataisymus ir valymus dra
bužių. Lietuvių apgyventoj vietoj. 
Gera apjelinkė. 2353 S. Oakley avė.

PARDAVIMUI Lunch Room labai 
pigiai, nes turiu greit parduoti. 
5201 S. Halsted st.

PARDAVIMUI pirmos klesos kar- 
čiama, ant bizniavos gatvės arti 
dirbtuvių su pagyvenimui kamba
riais. 4432 S. Wcsttrn avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč. 3016 So. Normai avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, 6 metai ant vietos, labai geras 
bargenas, priežastis — nesutikimas 
partnerių. 10742 Michigan avenue. 
Phone Pullman 6762.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą į farmą, lotą, bizni 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 
0909.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimai

TIKRI BARGENAI
2 (> kambariui' mūrinis na

mas, Brighton Parke, $2,000 
įmokėti, kitus su jūsų renda.

2—5 kambarių mūrinis na
mas, 88 ir Racine, $1,800 įmo
kėti, kitus su renda.

2—1 kambarių medinis na
mas, prie Sacramento St., neto
li 46 St., $800 jmokėti,

2—4 kambarių mūrinis na
mas, viškai, skjopas, prie W. 
Pershing kelio, /ietoli St. LouiS 
Avė., $1,000 įmokėti, kitus su 
renda. •

Naujas 2—4 kambarių na
mas, Brighton Parke, $2,000 
įmokėti.

Naujas 2—4 kambarių mūri
nis namas, prie 71 St. ir Rock- 
well, $2,000 įmokėti.

Veikit su firma, kuri tei
singai tarnauja 15 metų visuo
se apielinkese.

RUBIN BROS.
Namų Statytojai

4155 Archer Av. Lafayette 8705

Tikri pirkiniai ir 
mainai

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo atsa

kančio radio pardavinėtojo, jus rasi
te daug setų [Jhsirinkimui, visi ga
rantuoti, taipgi ekspertai radio tai
sytojai.

G. & W. Radio Co.
6200 So. Halsted St. , Normai 1464

PASIRENDAVOJA saliunas su vi
sais įrengimais lietuviškam Kotely
je, savininkas yra sergantis. Atsišau
kite 1606 S. Halsted St.

PASIRENDAVOJA flatas 6 kam
barių, garu šildomas, gražioj vietoj 
prie Humboldt parko. 3311 Ever- 
green Avė.

EXTRA BARGENAS ĖXTRA
Seni žmonės parduoda 120 akrų 

žemės, 7 kambarių namas, skiepas, 
3 barnis, 35X62, antra 32X24, tre
čia 24X18, 8 Ilolstin karvės, 3 ark
liai, 20 kiaulių, 150 vištų, derlinga 
žemė. Parduosim pigiai, už cash ar
ba mainysiin j namą, randasi Mi- 
chigan valstijoj.

Wm. Powlich,
3637 W. 59 PI., Chicago

5 KAMBARIŲ meilinė cottage, 2 
karų garažas, karštu vandeniu šil
doma, moderniška, randasi Mar- 
ųuette Parko, $1000 įmokėti, kaina 
$5200.

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalow, 
f urnas šildoma, 1 karo garažas, ne
toli gatvekario ir parko, kaina 
$6900, įmokėti $1000.

2—5 KAMARlŲ naujas mūrinis 
namas, moderniškas, netoli parko 
ir gatvtkarių, geroj vietoj, parduo
sim arba mainysim į lotus arba 
mažesnį namą.

7 FlJATAI ir krautuvė, naujas 
mūrinis namas, viskas išrenduota, 
geros įplaukos, geroj vietoj, par
duosim arba mainysim į ką nors 
mažesnį, bile vietoje.

11 FLATŲ naujas mūrinis namas, 
viskas išrenduota, geros įplaukos, 
netoli gatvekarių, parduosimt arba 
mainysime į bile, ką mažesnį bile 
vietoje.

3 FIATAI ir 1 krautuvė, viskas 
išrenduota, kampinis namas, par
duosime arba mainysime į lotus 
arba farmą.

Jei jus ieškote bargenų, mes juos 
turime. Jei norite parduoti arba 
mainyti, mes turime visokios rųšies 
bargenų. Del informacijų pasima- 
tykit su mumis pirmiausiai.
W. H. KELPS AND CO.

2419 W. 69th St.
Phone Hemlock 8099

-...... ...................... ...... ........
PRIVERSTAS parduoti mūri

nį 2 flatų namą, 2744 So. Ked- 
vale Avė. 4—4 kambarių, nau
jai dekoruotas, $9,500, išmokė
jimais. Atdara dėl atidarymo 
subatoj po pietų ir nedėlioj 
rytą. a

PARDAVIMUT arba mainymui 4 
gyvenimų bizniavos mūrinis namas, 
parsiduoda labai pigiai. Savininkas

lotų,' 
bučernės ar automobilio, bungalovv parflj<|uo<fa labai pigiai. Savininkas 
randasi pusę bloko nuo 63 ir ( raw- anį farmos arba lotų.
°ISSIMAINO lotas Aurora, III., 55- i C. P. SUROMSKIŠ CO.

x!55, mainysiu ant automobilio ir 3352 So. Halsted St.
bučernės. j Tel. Yards 6751

m vuiiurmu Hiiuviuaa, ntuu niūri- IŠSIMAINO 2 flatų muro namas, ______________ _______  ,,
nis garažas, apt. atneš $80 kiekvie- i po 4 ir 4 kambarius, parduosiu už r’i?A->TTQ vatttt mamai 
nas, įskaitant garažą. Kaina $18,500, $9,500 arba mainysiu ant bungalovv. kAnharhi huno-.iovv Bevorlv
cash $4500, j mėnesį $125 įskaitant IŠSIMAINO 2 flatų muro namas i hZ*
visus nuošimčius. Mes duosime Brighton Parke, mainysiu ant cotta- ! ubos’
deed, pamatykit tą tuojau. I ges toliaus iš miesto. stikliniai pore ai, tile Kandimis va^

IŠSIMAINO 39 akreriii farma nu lr 1,etaaS lašai, beržo trimas, 40 -------------- ?.y. dkr?r,9 . larm.®’inėdų lotas. Conover indų plovimui.

nas $5500, cash $2900, kitu*; 1 mor
gičius $2600.

7012 S. Artesian, 2 ant. mūrinis, 
1 metų senumo, 6-6 kambarių, karš
tu vandeniu šildomas, 2 karu muri-

Sekite musų skelbimus dėl 
bargenų.

llarris & Unger 
3310 West 63rd Street 

Hemlock 6263

paguosta pigM a?ta“ mainyk ant Y!*8™8- CarĮson Construetion Co., 
nedidelio namo nepaisant vietos. S* Ialman*

IŠSIMAINO puikus namas ant — 
farmos. -----------------

Toliaus kas norite pirkt, parduot, TIKRAI apžiurėkit šį namą pir- 
mainyti, namus, lotus, farmas, ar miausiai, 2 aukštų, 8 kambarių mu- 

i kokius kitus biznius kreipkitės pas rinis, plieno konstrukcija, karštu 
i mane, gausite greitą ir teisingą pa-, vandeniu Šildomas, tile vana, laya- 
■ tarnavimą, taipgi kam yra reikalin- ■ tory ant pirmo aukšto, dideli stik- 
| gi, 1 ir 2 morgičiai, duodu ant 6% 1 liniai miegojimui porčiai, didelis 

frontinis porčius, su sieteliais užpa
kaliniai porčiai, insulated garažas, 
lotas 37*^x154. Turiu apleisti mies
tą, 7230 Emerald Avė.

PARDAVIMUI
4 PAGYVENIMŲ mūrinis namas i ii* už mažą Commissiną, taipgi perku 

po 4 kambarius, maudynės, elektra; kontraktus ir 2 jnortgecius. 
ir visi patogumai. Randasi Brighton J 
Park, 3028 W. lOth St.

PARDAVIMUI mūrinis namas po
4 kambarius, su beismentu, graži 
vieta, 44and Talman avė.

PARDAVIMUI namas po 5 ir 5: 
kambarius, maudynės ir visi pa- 
rankumai. 4610 S. Washtenaw avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 4 
pagyvenimu, visi po 5 kambarius, 
4 karų garažas, graži vieta. 6616-18 
So. Whipple St.

TAIPGI turiu budavojamų naujų 
namų, 2 flatų ir bungalovv Brigh
ton Park ir South Side.

MES šituos visus namus parduo
sim pigiai ar mainysim ant lotų 
senesnių namų ar biznių.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė. 

Phone Lafayette 5107 $500 JMOKĖTI — $50
I MĖNESI

Nupliksite gražų, naują 5 kam
barių mūrinį bungalow, *2 bloko nuo 
63 St. karų linijos, modemiškas, ar
žuolo trimas, lietaus vanos, 12

Pirkit ši greit.
Hemlock (>’,15

M r. Reimer.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, yra vana, elektra, garažus, z.uv.u vi >ma», 
Paulina St., netoli 59. Tiktai $9000. colių sienos, lotas 38x125. 
Išmokėjimais pagal sutartį.

Ignatius (’naj) & (’ompany 
31.st at NVallace Street

ar

PARSIDUODA 2 aukštų medinis 
namas, 5 ir 6 kambarių. Naujos 
mados įrengimai arba mainysiu į 
mūrinį, namą. J. Bcneviče, 54115 S. 
Iloynt Avė.

Geriausi Namų 
Pirkiniai

PARDAVIMUI puikus 2 augštų 
muro namas, 2 flatai po 5 kamba
rius ir su naujos mados parankumais 
randasi Brighton Park lietuvių ap- 
gyventoj vietoj. Kaina $12,500; įmo- 
kėt $3,000, kitus rendos išmokės. Sa
vininkas mainys į bungalovv.

PARDAVIMUI 4 kambarių beveik 
naujas medinis namukas ant 30 pė
dų pločio loto. Randasi į Westus pa
kraštyj miesto apie pusę bloko nuo 
Archer Avė. gatvekarių, su elektra 
ir kitais parankumais kur yra gali
ma laikyti naminių paukščių ir gy
vulių ir gyventi ant tyro oro. Kaina 
$3,500; jmokėt $200, likusią sumą 
kaip rendą.

PARDAVIMUI ką tik užbaigtas 
naujas muro namas 2 flatai po 4 
didelius kambarius, aržuolo užbaigi
mas, pagal naujausios mados, randa
si gražioj vietoj tik pusę bloko nuo 
McKinley Parko, kaina $10,000; ver
tas $11,000, kontroktoriui reikalingi 
pinigai todėl parduos pigiai ir su 
$1,500 įmokėjimų, kitus rendos iš
mokės.

Norėdami pamatyti virš minėtus 
namus atsilankykite dieną ar vaka
rais pas

Joseph Yushkewitz 
3647 Archer Avė., 

prie Oakley Avė.
Nedaliomis ofisas atdaras iki 4 vai.

EXTRA
2 pagyvenimų mūrinis namas 5 ir 

5 kambarių. Kaina $15,000.
. Naujas bungalovv 6 kambarių hot 
woter apšildomas, netoli 63rd St. 
Kaina $18,800.

Mainysiu j 4 flatų biznio prapertę, 
1 Storas, 2 pagyvenimai, 1-5 ir 1-6 
kambarių. Kaina $20,000.

Jei tai real estate, tai pasimaty- 
kit su mumis.

Turime daup namų pardavimui 
aTba mainymui.

Z. S. Mickevice & Co. 
2505 W. 63rd St.

Hemlock 0800

Brighton Park
2 aukštų medinis namas, 2-4 kam

barių flatai, cash reikia $500. Barge
nas, $3100.

2 aukštų mūrinis, 2-5 kambarių 
flatai, geroj vietoj, mainysim j bu- 
černę, ^rosemę su namu. — 2 aukš
tų mūrinis, 2-6 kambarių, mainysim 
j bungalow arba garažą.
B. R. Pietkiewicz & Co.

2608 W. 47 St.

' ' ' . . . . ,L,------------------ <■■ ■.. .u.'-* „v........  ;.■■■■■ ...k

PARDAVIMUI moderniškas 2 fla- BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
tų po 6 kambarius namas, garadžius, aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
porčiai, nebrangiai, IKSO S. 48 Ct.» ir Prairie viskas išrenduota, geroj 
Cicero. vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo

kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su biskiu jmokėiimo, arba 
mainysiu į lotą. H. J. Coleman and 
Co. 5857 State St. Went 5702.

BARGENAS, pardavimui labai pi
giai kampinis bizniavęs namas su 
soft drink bizniu arba mainysiu į 
privatinį namą Marųuette Parko 
apielinkėj, 2462 Blue Island Avė. Patarimas Publikai!

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

kambarių naują murinj bungalovv už 
pigiau negu kainavo, kad sudarius 
$3,000 cash. Geriausis pirkinys 
South Side už $6500. 12407 South 
Racine Avė.

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga- 
low, prie Belmont ir Centrai, karštu 
vandeniu šildoma, puiki transportaci- 

Yra paimti į mainus, parduosiu 
kaina, išmokėjimais.

ANDERSON,
4058 Lawrence Avė.

Pens. 8493

Visi sako ir žino, kad su pirki
mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinicrų 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.

ja. 
jūsų

GERAS INVESTMENTAS 
Pardavimui nauja* mūriniu namas 

tų arti Halsted ir 7»th, parduosiu 
arba mainysiu bile t ka kaipo dali 
kčjinio. WALTER J. PAUL. 0601 
VVeutcrn Avė., Tel. Republic 4170.

0 fla- 
jilgiai, 
inmo- 
BoutU

PARDAVIMUI Storas ir 3 flatai, 
medžio namas, 5110 S. Halsted, kai
na $8500, jmokėt tik $2000, rendos 
neša $107 j mėnesj. Savininkas va
žiuoja Lietuvon, atsišaukit greitai.

2 flatų po 4 kamb. muro namas, 
i....................... _ . * ?
jmokėt $1500, likusius kaip rendą.

2 busines lotai 30x125 ant 63 
netoli Central Avė, kaina $3000, 
abudu. Ta kaina ne ant ilgo.

Kreipkitės pas

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted SI., 

Tel. Victory 6122.

PUIKUS naujas 6 kam. bungalow 
tile vana, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, cementuota gatvė ir 
ėlė, lotas 82x125, pusė bloko nuo 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo
siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

BARGENAS ir lengvos išly- 
randasi ant Bridgeporto, kaina $5000 ~og Beveik nauja 6 kambarių 
’moket $1500, likusius kaip rendą. h

2 busines lotai 30x125 ant 63 Pi. bungalow ir dviejų karų gara- 
netoli Central Avė, kaina $3000, už

Turiu šešis namus. Didžiau
sia $150,000, mažiausia $8,000, 
noriu mainyti ant farmos. At
sišaukite

J. Walichka
2517 W. Marąuette Road 

Tel. Republic 3769

žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6109 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas ir tuščias lotas, bargenas. šis 

[ namas bus parduotas už tiek, kad 
i apmokėjus morgiČių, jus galit pirkti 
tiktai namą pigiai, cash $1500.

4616 So. Whinple St.
• arba šaukit

Telephone Humboldt 3960
Savininkas, 1981 Mihvaukee Avė.

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašų 8 
sios mados maudynės 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiurėkit 
prie 6647 So. Talman Avė. šaukit 
savininką,

NAUJI bungalows budavotojo 
van^'ir“vėliau-Į Į'""olJ!is' į’"'?“.8 0 ^mokėjimais. 
—i kambario Grace St. Kild. 3695.

RAINBOW ELECTRIC, 
Hyde Pork 2976

$4000 PIGIAU
8 flatų, m metų senumo, moder

niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
išmokėjimais, $89,000, cash $7,000, 
Šaukit savininką

Pensacola 8164
ATYDA BIZNIERIAMS

PARDAVIMUI ką tik užbaigtas 
statyti bizniavas namas ant 71 St. 
ir Wesetrn Aev. Tinkamas bile ko
kiam bizniui. Pasiskubinkit, nes ši 
proga ilgai nesitęs.

J. J. MEŽLAISKIS 
2453 W. 71st St. Republc 4537

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

PARDAVIMUI muro namas, 11 
mėnesių* senumo, 2 fl. 5—5 kamba- 

PARDAVIMUI 2 flatų namas 5-6 rių, su 3 miegruiniiais, įrengtas pa- 
kamb. karštu vandeniu apšldomas, gal Šią madą, gražus namas, pigi 
2 karu garadžius. Parsiduoda pigiai i kaina, galit matyti visą dieną. Turi 
—$8,700. I >ut parduotas šį mėnesį. Savinin-

cas ant vietos, 1 lubos, 1012 Brigh-

karų £
—$8,700.

J. J.. MEŽLAISKIS
2453 W. 71st St. Republic 4537 ton Place, Chicago.


