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gauti geriau ne kad 
prieš karą

Tekią linksmą žinią pranešė 
komisaras Rykov metalurgi
jos darbininkų suvažiavime 
Maskvoj

MASKVA, vas. 24. — Alek- 
siei Bykov, liaudies komisarų 
tarybos pirmininkas, kalbėda
mas metalurgijos darbininkų 
suvažiavime, pasakojo, kad Ru
sija dabar daug geriau val
ganti, ne kad ji valgius 1911 
motais. Juodos duonos vartoji
mas dabar nukritęs 5 nuoš., 
bet baltos duonos vartojimas 
padidėjęs 64 nuoš.; žuvies vai1 
goma 36 nuoš. mažiau, užtat 
150 nuoš. daugiau valgoma mė
sos; margarino vartojimas su
mažėjęs 3 nuoš., o gryno svies
to suvalgoma 12 nuoš. dau
giau; cukraus vaitojimas pa
šokęs 25 nuoš., rūbų pirkimas

15 nuoš. Labai pašokęs kiau
šinių vartojimas.

Bykov pasakė, kad šiais 1928 
metais valdžia išleisianti 1,200 
milionų rublių žemės ūkio plė
totei ir suteiksianti darbo dar 
vienam miliomii darbininkų. 
Labai trūkstą dar inžinierių ir 
ekspertų.

Algos, sakė Bykov, šiemet 
turėtų padidėti 50 nuoš., bet 
tai pareisią nuo bendros eko
nominės krašto padėties. Kei
kia būtinai išvystyti žemės ūkį 
kad gavus daugiau to ukic 
produktų. Pramonė turinti 
duoti ūkininkams reikalingi 
daiktų. Ateinantieji metai bu
sią ne lengvesni už praeitus 
metus, nes valdžia turėsianti 
didelių išlaidų, kurios betg' 
duosiančios naudos vėliau.

Minkštosios anglier 
kasyklų kvota

PITTSBURiGH, Pa., vas. 24
Senato komisija, kuri vedf 

kvotą minkštosios anglies ka 
sykių srityse, aštriai subaudė 
Pittsbnrgli Terminai Coal kom 
ponijos atstovus, kurie band< 
įsimaišyti ir tarti gerą žodi u 
savo streiklaužius. Komisija 
klausinėjant streiklaužius api< 
girtuokliavimus ir tvirkavimus 
kurie, sako, gausiai žydi streik 
laužiu tar|>e, pačioms kasyki i 
kompanijoms pritariant, minė 
tos kompanijos atstovas tuojav 
įsimaišė ir bandė priekaištu* 
nuginti, bet senatorius Wagnei 
riktelėjo jam: “Tamsta atsi 
tiauk!”

Senato komisija žada pirma 
atklausinėti angliakasius un‘ 
jistus, o vėliau kasyklų savinin 
kus.

AVIATORIUS HINKLER BU 
VU PRIVERSTAS NU

SILEISTI

MELBURNAS, Australija 
vas. 24. — Britų aviatorius 
Hinkler, kurs iŠ Port Danvir 
išskrido 700 mylių kelionėn j 
Cloncurry, Queenslande, kaip 
praneša, buvęs priverstas misi 
leisti, to miesto dar nepasie- 
kes. I

BIRGER BUS PAKARTAS

SPBINGFIELD, Ilk, vas. 2» 
— Charley Birger, butlegeris 
kurs pernai su savo “genge” 
užmušė West City burmistrą, 
bus pakartas balandžio 13 die
ną. Illinois Aukščiausias teismai 
jo apeliaciją atmetė.

------------
BOGOTA, Kolumbija, vas. 21.

nūs tuo, kad Jungtinių Valsty
bių užsienio departamentas 
prašė Amerikos ministerį Pilės 
ih formaliai kalbinti Kolumbijos 
valdžią, kad butą • pakeistas 
naujas įstatymas aliejaus ope
racijoms reguliuoti, lokį Ame
rikos užsienio departamento 
darbą Kolumbijos laikraščiai 
vadina kišimu nosies į suvere- 
nes Kolumbijos, teises.

Vengrai neboja Tau 
tų-Lygos įspėjimo

tada parduoti penkis vagonus 
šmugelb ginklų, gabentų 
Vengrijai iš Italijos

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
zas. 21. — Premjeras Bethlen 
iranešė generaliniam Tautų 
Sąjungos sekretoriui Druin- 
nondui, kad Vengrija parduo
danti iš aukciono tuos penkis 
zagonus šmišeliuotų kulkosvai
džių, nežiūrint, kad Tautų Są
junga' prašė susilaikyti nuo 
lardavimo.

Kulkosvaidžiu siunta buvo 
•jrieš keletą mėnesių sugauta 
St. Gotharde ir, kaip sako, tie 
Tinklai ėję iš Italijos į Vcngri- 
4-

Bethlen savo notoj sako, kad 
Vengrija jau prieš kurį laiką 
nivus paskelbus, kad ginklai 
jusiu parduoti, jei jų savinin
kas neatsiliepsiąs, — Vengrija 
'inasi, kad kulkosvaidžiai ne 
ai buvę siųsti, — o 'Tautų Są- 
unga šiuo atveju neturinti tei- 
ės daryti tardymą.

Pautų Sąjunga įspėjo Vengrija 
nuo šmugelio pardavimo

GENE V A, Šveicarija, vas. 24. 
- Mažosios antantės valsty
bėms pč.echoslova*kijaf, Jugo- 
lavijai ir Rumunijai] reikalau- 
int, Tautų Sąjungos Tarybos 
urmininkas čeng Lo i nutrukta - 
o generalinį Sąjungos sekreto- 
’ų įspėti Vengriją, kad ji su
laikytų nuo pardavimo St. 
•otharde suimtų šmugelio gin
tų iki kovo 5 dienos, kuomet 

msirinks Taryba.

Prancūzai atpigina ke
liavimą aeroplanais

PARYŽIUS, vas. 24. —Kom
panijos, operuojančius aeropla- 
'us tarp Paryžiaus ir I>ondono, 
'(pigina keliones bilietus. Be 
o statomi nauji greitieji aero
manai, kuriais kelionė per 
Lamanšą ims nedaugiau kaip 
Ivi valandas.

Pranašauja nuostabų
radio progresą

LONDONAS, vas. 24. —Wil- 
iam Marconi, garsus bevielinio 
elegrafo išradėjas, pranašauja 
įuostabių išsirutulojimų radio 
srity per ateinančius dvejus 
rejus metus. Marconi sako, 

<ad radio netrukus padarysiąs 
itmainų viso pasaulio tarpusa- 
zio santykiuose.

Muša nikaragiečius *
MANAGUA, Nikaragua, vas.

M. Jungtinių Valstybių ju- 
eiviai užmušė tris sukilėlius 
usikirtime ties Telepaneca.

VIENA, Austrija, vas. 24. — 
^raneša, kad Vengrijos valdžia 
•.varstanti prašymą oficialiai 
pripažinti metodistų bažnyčią 
Vengrijoje.

deB politinės bylos 
tardymas

esama

56 gudai, jų tarpe keturi Lenkų 
seimo nariai, kaltinami dėl 
bandymo nuversti 
tvarką Lenkijoj

VABŠAVA, Lenkija, vas. 24.
Vilniuje šiandie prasidėjo di

delė. politinė byla. Kaltinami 
yra penkiasdešimt šeši gudai, 
tariami gudų komunistų orga
nizacijos nariai, jų tarpe ketu
ri buvę Lenkų seimo atstovai.

Visi jie kaltinami dėl bandy
mo nuversti esama socialę ir 
politinę tvarką Lenkijoje, at
skilti rytų kraštą (Gudiją) nuo 
Lenkijos ir įsteigti ten sovie-

Kai kurie jų kaltinami dar 
dėl šnipavimo “vienos kaimy-
nės valstybes” naudai.

Mašinistų vadas nu
baustas kalėjimu 

ir pinigais
VVAYCROSS, Ga„ vas. 24.— 

R. E. Edrington, mašinistų or
ganizacijos Brotberhood o f Lo- 
comotive Engineers vadas, 
Warc kauntės Aukštesniojo tei
smo nubaustas penkiomis die
nomis kalėjimo ir $200 pabau
dos pinigais dėl teismo Įsaky
mo neklausymo.

13 angliakasių žuvo 
Arkansas kasyklose

_______
FORT SMITU, Ark., vas. 24. 

— Trylika angliakasių buvo už
mušti Mama Coal kompanijos 
kasyklose No. 3, kuriose šį rytą 
:vyko smarkus sprogimas.

Kasyklose, kai atsitiko nelai
me, dirbo viso 125 darbininkai, 
bet 112 jų buvo nekliudyti ir 
išliko sveiki.

Mama kasyklos No. 3 yra 
vienuoliką mylių nuo Fort 
šmitho.

Užgynė valdžios šni
pams krėsti auto

mobilius
BALTIMORE, Md., vas. 24.
Jungtinių Valstybių Komi- 

sionierius Supple išsprendė, 
kad prohibicijos agentai neturi 
Leisės sustabdyti bet kieno au
tomobilį ir ieškoti svaigiųjų gė
rimų.

Jajonų vulkanas ėmė 
smarkiai veikti

TOKIO, Japonija, vas. 24. - - 
Asamayama ugniakalnis, kurs 
I>er aštuonerius metus buvo ra
mus, dabar vėl ėmė smarkiai 
veikti.

Laivų statyba Rusijoje
MASKVA, vas. 24. — So- 

vietų valdžia planuoja per 1928 
ir 1929 metus pasistatydinti 
trisdešimt devynis naujus lai
vus.

BERLYNAS, vas. 24* — Bar 
varija užgynė rodyti teatruo
se filmą “Martin Luther”, ku
rioj vaizduojamas to reforma
toriaus gyvenimas. Bavarija 
mat yra katalikų kraštas.

ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 24. 
— Naujas Washingtono val
džios paskirtas generalguberna
torius Filipinams, Henry L. 
Stimson, pakeliui į Manilą Šian
die atvyko į Šanchajų.

K’ •

(Atlantic and Pacific Plūdo)

Krutamu jų paveikslu žvaigždė Hebe Daniels, kuri su savo 
partneriu James Hali liko sunkokai sužeista filmuojant vieną
sceną Pasadena, Cal., gatvėj.

Sovietų $5,000,000 
aukso likimas

Atsiuntė prekybos reikalams, 
bet Dėdė Senius neišleidžia to 
aukso iš bankų voltų

NEW YORKAS, vas. 24.
Sovietų valdžios atsiųsti aukso 
gabalai, vertės $5,(HM),000, guli 
dviejų Ne\v Yorko bankų vol
tuose sukrauti, be vertės. Auk
sas atėjo į Ncw Yorką praeitą 
antradienį ir tiesiai buvo par
gabentas j Chase National ban
ko ir Eųuitable Trust kompa
nijos veltus gulėti ten, nežinia, 
kaip ilgai. .Jungtinių Valstybių 
valdžia mat dar 1921 metais už
gynė įvežti Rusų auksą, ir tas 
užgynimas iki šiol tebėra ga
lioje.

Tuo tarpu, kol tas auksas 
veltui gulės voltuose, sovietų 
valdžia turės kasdien apie $700 
nuostolių nuošimčiais.

Kuba deportuoja laik
raštininką kaip “negei

džiamą svetimšali”
HAVANA, Kuba, vap. 24. — 

Vidaus reikalų departamento 
agentai areštavo Imre Sulyoką, 
vengrų kalba leidžiamo Havano
je laikraščio leidėją. Jis tapo 
įkalintas karo laive Maximo 
Goniez ir bus deportuotas kaip 
“negeidžiamas svetimšalis.”

Sulyok kaltinamas, kad jis 
savo laikrašty šmeižęs Pan- 
Amerikos kongreso delegatus ir 
spausdinęs nepalankius Kubai 
straipsnius. Jis deportuojamas 
be jokios teismo procedūros, 
vien administratyvia tvarka.

Bulgarų ex-caras į Braziliją
BUENOS AIRES, Argentina, 

vas. 24. — Buvęs Bulgarijos 
caras Ferdinandas, kurs keletą 
savaičių praleido žemutinėje 
Pietų Amerikoj, dabar išvyko į 
Braziliją.

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

Veikiausiai bus gražu, nors 
tolygiai šalta; vidutiniškas žie
mių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 11’ ir 20° F.

šiandie saulė teka 6:38, lei
džiasi 5:34. Mėnuo leidžiasi 
10:23 vakaro.

Nori visai sustabdy
ti imigraciją

WASHINGTONAS, vas. 24.
Pietų Carolinos kongresma- 

nas Gasque (dem.) vakar įne
šė kongrese aštrų imigracijos 
bilių. Gasųue savo bilium reika
lauja, kad praslinkus trims 
dešimtims dienų po to, kad jo 
pasiūlytas bilius bus kongreso 
priimtas, imigracija butų visai 
sustabdyta ir daugiau nė vienas 
svetimšalis nebebūtų įsileidžia
mas į Jungtines Valstybes.

išimtis daroma tik natura- 
lizuotų piliečių tėvams, turin
tiems daugiau kaip ]>enkiasde- 
šimt metų amžiaus, nevedu- 
sioms seserims, našlėms, dukte
rims ir sunums jaunesniems 
kaip aštuoniolikos metų am
žiaus, o taipjau valdžių valdi
ninkams, turistų šeimoms, biz
nieriams ir biznio agentams, 
kunigams, misionieriams, tei
sininkams, rašytojams, chemi
kams, inžinieriams, artistams, 
mokytojams ir studentams.

Georgios kongresmanas 
Brand (dem.) įne^ė vėl bilių, 
kuriuo einant butų anuliuojama 
pilietybė tokių asmenų, kurie 
savo pilietybės popierius gavo 
neteisingais budais. 'Taip jau 
Lutų atimamos pilietybės teisės 
naturalizuGtų piliečių, kurie iš
vyksta į savo gimtąjį kraštą 
ir ten pasilieka ilgesnį laiką.

Trys asmens žuvo 
$500,000 gaisre

SHELBY, N. C., vas. 24. — 
Trys asmens žuvo ugny, kuri 
čia sunaikino svarbiausį biznio 
bloką. Keliolika asmenų buvo 
sužeisti. Materialiai nuostoliai 
siekia apie 500,000 dolerių.

NETIKĖTA LAIME

Lenkų bedarbis darbininkas nu
alpo, gavęs žinią, kad jis mi- 
lionierius

LODZE, Lenkija, vas. 24. 
Stanislav Ignasiak, bedarbis 
fabriko darbininkas, nualpo, 
gavęs žinią, kad vienas jo gi
minė New Yorke, mirdamas, 
užrašė jam milžinišką turtą — 
12 milionų dolerių.

Amerikos konsulas Varšavo- 
je, būtent, pranešė Ignasiakui, 
kad New Yorke miręs jo dėdė, 
vardu Bobakovski, labai tur
tingas žmogus, ir savo testa
mente palikęs jam 12 milionŲ 
dolerių. Bobakovski buvo emi
gravęs į Ameriką dar 1863 me
tais.

Rinkimų Japonijoje 
galutiniai daviniai
'TOKIO, Japonija, vas. 24.

Galutinis balsu suskaitvmas 
rodo, kad per įvykusius praeitą 
pirmadienį rinkimus į parla
mentą, valdžios partija seiju- 
kai laimėjo 221 vietą, o opozi
cijos partija ininseito — 214. 
Likusias trisdešimt vieną vie
tą pasidalinusios tarp savęs į- 
vairios smulkesnės partijos 
nepriklausomų, darbininkų, biz
nierių etc. Darbininkai gavo 8 
vietas.

Socialdemokratai 
laimėjo Rygoje

RYGA, Latvija, vas. 24.
Rygoje ką tik įvyko rinkimai į 
miesto tarybą, kuriuose dau
giausiai balsų surinko socialde- 
mekratai. Naujoje miesto tary
boje socialdemokratai turės 
daugumą.

Trys Meksikos klerika
lų maištininkai su

šaudyti
EL PASO, Texas, vas. 24. — 

Vietos ispaniško laikraščio EI 
Continental gautas iš Meksi
kos Miesto pranešimas sako, 
kad Meksikos kariuomenės vy
riausybė sušaudžius tris kleri
kalų maištininkus, jų tarpe 
Jamay miesto (Jalisco valsti
joj) galvą Dolorus Garcia ir jo 
sūnų. Jie buvo suimti per ne
sėkmingą maištininkų užpuo
limą Jamay miesto.

Kulkasvaidžiais gink
luoti 'banditai apiplėšė 

banką
KANSAS (JTY, Mo., vas. 24. 

— Dešimt banditų, apsiginkla
vusių dviem kulkosvaidžiais, 
automatiškais šautuvais ir re
volveriais, puolė čia City Ban
ką ir paspruko su apie 20 tūk
stančių dolerių. Nežiūrint, kad 
banditai paleido keletą šūvių, 
niekas nebuvo sužeistas.

Apiplėšė banką St. Louise
ST. LOUIS, Mo., vas. 24. — 

Trys banditai Wellestone, St. 
Louise’o priemiesty, apipiešė 
Welleston Trust kompanijos 
banką, išsinešdami apie 30 tūk
stančių dolerių.

Vokietės protestuoja 
prieš 'Ugrus sejonus

BEKLYNAS, vas. 24. — Mo 
terų Pašto ir Telegrafo Tar
nautojų Federacija griežtai už
protestavo prieš vidaus reikalų 
ministerio patvarkymą, kad 
valdžios pašto, telegrafo ir te
lefono įstaigų tarnautojos turi 
dėvėti ne trumpesnius kaip aš
tuonis colius žemiau kelių se- 
jonus.

Danų pramonininko at
silankymas Kaune

KAUNAS. šiomis dieno
mis vieši Kaune p. Brinker, vie
nos stambiausių Danijos pra
monės firmų “Dansk Industrielt 
Export Syndikat” direktorius. 
Jo atsilankymo tikslas užmegz
ti artimesnius santykius su 
Lietuvos ekonominiais sluoks
niais ir susipažinti su Lietuvos 
rinkos reikalavimais, ypač tų 
dirbinių, kurių Danija gali Lie
tuvai pasiūlyti, kaip žemės ūkio 
mašinų, įvairių sėklų, trąšų, 
motorų ir kt.

Lietuvos žinios.
Tautininkų studentų 

“pasižymėjimai” 
Kaune

KAUNAS, vas. 4. [Lž]. — 
Ketvirtadienį restorane “Ver
salis“ buvo čigonų choro atsi
sveikinimo vakaras; j korj pub
lika buvo įleidžiama tik su spe
cialiais pakvietimais. Apie 10 
vai. būrys neolituanikų studen
tų ir šiaip jaunuolių, viso apie 
30 žmonių, sauvališkai įsiveržė 
į restoraną, nežiūrint j restora- 

I no savininko protestą, užėmė 
stalelius ir pradėjo rėkauti, 
klykti, šokti užkabinėdami pub
liką, ir mušti čigones daininin
kes.

Atėjus 12 vai. restorano sa
vininkas nekviestus svečius pa
prašė apleisti salę, nes tuo lai
ku jau uždaromas restoranas.

Čia nepaklausyta, dėl ko tekę 
užkviesti policiją, kuri irgi nie
ko negalėjo padaryti.

Tuomet atvyko iš komendan
tūros karininkas su buriu ka
reivių, kurie padarė tvarką. 
Vienok tuom triukšmas dar ne
pasibaigė.

Rytą apie penktą valandą tie 
patys studentai, tik kur kas 
skaitlingesniame skaičiuje vėl 
atvyko į tą patį restoraną. Esą 
norėta atkeršyti. Bet netrukus 
atvyko policija ir tvarkos ir ra
mybės ardytojus pristatė į nuo
vadą. Sustačius protokolus tvar
kos ardytojai buvo paleisti.

savininkui ęsą te
daryta materialių nuostolių.

Mergina, pagimdžius 
kūdiki, sušėrė jj 

kiaulėms
KAUNAS. Sausio 28 d. 

Kauno apygardos teismas teisė 
Kaišiadoryse 25 metų mergaitę 
Magdę Burbulytę už sukapoji- 
mą savo kūdikio.

Hurbulytė pagavo garnį. Kuo
met jos šeimininkai išvyko į 
vestuves, ji staiga susirgo ir 
tik ką gimusį kūdikį nunešė 
tvartam Įmetusi j lovį sukalio
jo ir sumaišė su kiaulių ėdalu. 
Suimta prisipažino kalta ir pa
sodinta kalėjimai!.

Teismas Burbulytes pasigai
lėjo ir nuteisė pusantrų metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Panašią bylą teismas sprendė 
prieš kurį laiką Ukmergėj. Bu
vo kaltinamas Ignas Kalibatas 
už nužudymą savo panelės kū
dikio. Kalibatas paėmęs savo 
meilės pasekmes išnešė iš savo 
panelės Banasaitės namų ir nu
galabijo.

Banasaitė pasislėpė okupuo
toje Lietuvoje, o Kalibatas pa
dėtas keturiems metams į kalė
jimą.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

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



NAUJIENOS, Chicago, PI. šeštadienis, Vas. 25, 1928

į KORESPONDENCI JOS
PhiHdplnhia I trukus Philadelphijos lietuviai
1 lauvlpila, < • pą&irodys Amerikoj savo jėgo-

Lictuvių Kadi? Valanda

’ P-no Algirdo čeledino suma
nymu, organizuojama lietuvių 
radio valanda ir prie to visiems 
lietuvių chorams ir daininin
kams prisidėjus sumanymui 
buvo galima įgyvendinti ir ne-

mis per stotį VV. C. A. U.
Viena iš Philadelphijos dai

lės ir muzikos draugijų “Dai
na”, laikiusi speciali susirinki
mą šio mėnesio 19 d., vienbal
siai nutarė prisidėti prie šio 
sumanymo ir padėti taip sun
kią užduot} kuo geriausia ir 
kuo aukščiausiam laipsnyje dai-

lės atžvilgiu atlikti. Draugija 
prisideda geriausiais savo cho
ro dainininkais ir kitomis jė
gomis prie visos Philadelphijos 
lietuvių rinktinio choro, kuris 
programos dalį atliks. Be cho
ro programoje dalyvaus solis
tai, pianistai ir t. t.

Valandos diena dar nėra ži
noma, bet netrukus šiame 
laikraštyje pranešime skaityto
jams apie tai. Nepamirškime 
visi tą dienų jtunvti Philadel- 
’ihia Universal Ihoadcasting 
Co. stotį W. C. A. U. ir pa
švęsti valandėlę programų i pa-

■ klausyti.
— A. Vaivada.

AUTOMOBILIAI FALCON KNIGHT 
aminis veikimo, ekonomijos ir irrotAs, ScAiu cllhulerių "gleevo” 
karas, kuris yra paderintas pa«al amžių. 4o arklių jogos, grol-

l>at>ar yra 
valve motorinis 
tas ir stiprus.

garbės neteikia. Tegul ji dar P-aą Survilas teiemą pabaigęs 
kartą pabando tais pačiais sky- tuoj pasiėmė jauną merginą, 
mais pu ubagauti, o pilnai per- kuri nelabai senai iš Lietuvos 
sitikrins, kad vietoj paramos, atvažiavus, nusivežė ją į De- 
ji susilauks iš publikos aštrią troit, Midi., pas jos brolį Joną 
pajuoką. Besasparį ir pirmadienį, vasa-
— “Naujienų” Korespondentas, rio 20 d. gryžo iš Detroito jau 

_____  apsivedęs. Gudrus tai gudrus 
— su jaunu pačiuke persisky-

Grand Rapids, Mieli. * °dar 9U
Kažin kaip dabar jaučiasi

Kas MetaiVieša PadėkaJau pereitais metais buvo 
“Naujienose” rašyta apie plyt- 
ninkų komuną, kuri, rodos, ge
gužės pradžioje išvažiavo į Ru- 
siją. Su minėta komuna ir iš 
musų miesto buvo išvažiavęs 
vienas lietuvis, Tarnas Klause- 
vičius, senas šio miesto gyven
tojas ir vienas iš tvėrėjų. L.

1) . fciuomj pakvituoju gavi
mą iš Kenosha, Wisconsin, lie
tuvių ą^kų sumoje 20 dolerių, 
surinktų 12 d. vasario per ap- 
vaikščiojimą 10 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės Sukaktuvių 
surengtų vietos L. R. K. Fede
racijos skyriaus per Kun. Ur
bonavičių, p. Trakšelį ir ki
tus.

Pinigai pasiųsta Basanavi
čiaus vardo prieglaudai Vilniu
je per poną Jurgį šlapelį.

Iš savo pusės man malonu 
yra ištarti nuoširdų ačiū.

2) . Iš Racine, Wisconsin, lie
tuvių per p. Kasparaitį, aptu
rėta 32.50 dolerių aukų Lietu
vos savanoriams, surinktų lai
ke 10 metų Lietuvos Nepriklau
somybės apvaikščiojimo 16 d. 
vasario, 1928 m., vietos sanda- 
riečių komiteto pastangomis.

Aukos pasiųstos Lietuvos Sa
vanoriu Sąjungai Kaune per 
J. Čapliką, Sąjungos pirminin
ką.

Malonu man už tai pareikš
ti širdingą padėką.

— P. Žadeikis, 
Lietuvos Konsulas Čikagoje.

Mums yra pasiųloma vis geresni ir įvai
resni surašai Pirmųjų Morgičių ir Pirmų
jų Morgičių Auksiniai Bonai. ,

♦

Iš jų nedaug tepasirenkame, bet išren- 
kame geriausius, saugiausius ir patogiau
sius investinimui musų kostumeriams.

Dabar pas mus randasi 6% nešantys in- 
vestmentai, duodantieji plaučiausią pasi
rinkimą.

Mums malonu būt patirti jūsų norus vis 
vien ar jus pirksite už cash ar ant išmo
kėjimo.

Rockford, IIIS123O $1335coach .........................  -.....
sėdau .......  .... .... - ....

1’2 mėnesių ilmokčjiniui
runai įrengtas ir dastatomaa prie jūsų nnmų. turi užpakalinius bumperius. 

lt tronto ir užpakalio ''snuhiiors", I ratų Bcndtx brekiai. ekstra tajeri, *‘tiibo 
rim ir tajoro uldangalą. automatiška* lango nuvalytojas. užpakalyj didelis veid
rodi*. sustojimo Šviesa, ir "*un visor" užrakta.'-. Vartoti karai imami j mainus 
su geru atlyginimu. Taipgi turme daug vartotų karų visuomet.

' Garantuotas l’atarnavimas
* Atdara nuo N ryto iki 1(1 vakaro. N slOllomls nuo H ryto iki 5 vakaro.

AUSTIN KNIGHT MOTOR SALES
1718 Chicago Avė. Phone Austin 9022

CHICAGO, ILLINOIS

durų durų

SKOLINAME PINIGUS DEL NAMU ANT 
GERIAUSIŲ SĄLYGŲ

Jeigu norite važiuoti 
šią vasarą į Lietuvą, 
tai dabar yra geriausia 
laikas sutvarkyti doku
mentus.

Bešališka ir teisinga gyveni- $ 5į jr vėliau uolus jos 
rio taisyklė spko, kad kas ne
puri sveiko proto, ambicijos ir

1 vra tinginys, tam niekur nege
rai. Tas lai stoja Į salaveišių 
armiją arba bolševikus ir ren-

| ka aukas. Kad tame yra gry
na tiesą, manau apie tai gin
čytis nereikia, nes visuomenei 
;au yra pakankamai aišku, kad 
didžiumoje bolševikų komisarą1’ 
’ik iš surinktų a! m užu ų ir min- 
a, nes pas juos kaulinimas au

kų eina be paliovos ir niekad 
nesiliauja. Ir pas juos tame 
dalyke mekleriškų gabumų taip- 1

: gi nestokuoja. Jie nuolatos nu
kala ir vis keičia naujus obal- 
sius aukų rinkimui, tuo išro- 
kavimu, kad tikslas pateisintų 
priemonę. Rezultate, bolševikų 
komisarai iš surinktų aukų

METROPOLITAN STATE BANK
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

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

morgičių

Šios Bankos saugumą galite spręsti iš to, kad 
KAPITALAS IK PERVIRŠIS YRA $400,000.00 

Banko Turtas virš $3,500,000.00
DAR YRA LAIKO ĮSTOTI Į MUSŲ KALĖDINI 

KLIUBĄ ’ .

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

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

smetoną 
išrūgas.
galima

o jau 
akių, bus 

daduoti.
šis nuolatinis aukų 

pradėjo įgristi ir 
bolševikų vierniems 

Ir jau ne vienas

Geresnes Anglys
Mažiau Pelenų

-UŽ TOKIA PAT .KAINĄ!!
Skaitykit ką vienas lietuvis musų kostumeris sako apie

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

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

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

POCAHONTAS

Lump & Egg $11.50
Mine Kun 7.75

SOLVAY
Range 
Nut 
No. 2 Nut

COKE
$12.50

12.00
10.25

Phone Virginia 1050

HTON
Coal and Building Mateliai Co.

3701 South Maplewood Avė.
“Nei vienaa orderis nčra mums perdidelis.
Nei vienas orderis nėra permažas dėl patenkinimo.’*

r r rx r i xxxxTxxmxmxxxxxramxxxm xxxixixxxxxxxxi

senvičių, kad net ant lašinių 
sviestą užsitepę taip skland
žiai nurija, visai nei nekram
tu Bet jeigu kuomet kas iš 
visuomenes išdrysta užklausti 
aukų atskaitų ir kur aukos yra 
pasiųstos, tai tada bolševikai 
arogantiškai pasikolioję išdid
žiai pareiškia: esą jie. negalį 
viešai skelbti kam aukos yra 
įduotos, nes iš to, girdi, užsie
nio valdžios, ypatingai Lietu
vos, aiškiai sužinotų savo ša- 

I lies politiškus priedus, “ir tuo- 
jaus pradėtų persekioti”. Po 
šita skreiste bolševikai aukas 
rinkdami, jie mano visados tu
rėsią šviežia pienę melžiamą kar
vutę, iš kuriuos visą 
patys nulaižys, 
dėl svieto 
kam nors

Tečiaus 
kaulijimas 
buvusiems 
tamošiams.
yra pakartotinai pareiškęs, kad 
esą nors jie ir atsilanko į ko
munistų parengimus, bet jau 
aukų dauginius iš jų negauna.

Pastaruoju laiku betgi vie
tos .bolševikai susilaukė naujo 
veikėjos ir aukų rinkėjos, ypa- 
toje p-nios Jovaišienės. Niekam 
visai nesvarbų kad p. Jovaišie- 
ne keičia savo karjerą kas ke 
U metai ir jai niekas nepavy
di aukų ubagauti. Tik tanu 

; yra svarba, kad p. Jovaišienf 
lošdama čigones rolę, publiką 
apgaudinėja. Pavyzdžiui, ji vie 
name viešame susiėjime varto
jo šitokios rūšies metodą rink
dama bolševikams aukas. Pri
eina prie kiekvi no vyro atski
ria!, ir nuduodama tokia mi- 
zerniška, mandagiai papra
šo už 25c pirkti tikietą i.šlai- 
mėjimui kokio tai lovos užtiesalo. 
Kuomet kas užklausia kukiam 
tikslui tas yra daroma, tai p. 
Jovaišiene vieniems aiškinusi, 
kad, girdi, ji norinti paremti 
tūlą suvargusią svetimtautę 
jauną mergaitę, kuri lanko mo
kyklą. žinoma, kiekvienas su
prasdamas tikslo svarbumą, ne
atsisako tų 25c paaukoti, pil
nai pasitikėdamas, kad auka

I pasieks kalbamąjį tikslą. Bet 
p. Jovaišiene surinkus mekle- 
rišku budu apie $31.00 pini
gais, tą lovos užtiesalą perve- 

; dė viotos komunistams, kurie 
i iškilmingai demonstravo su
rengtam šimum-burum sausio 
15 d., Columbus svetainei, var
du kokios ten T. 1). A. 51 kuo
pos.

Gal bus no pro šalį p. Jo- 
vaišienci pastebėti, kad pana
šus publikoj apgauliojimas jub

ėmėjas. Bet vėliau, atsiradus 
būreliui Rusijos garbintojų, 
lamas prisidėjo prie jų ir jie 
šviliojo jį į Rusiją. Kaipo to

kio žmogaus išvykimas į tą ro- 
m ne vieną vietos abejojantį 
i?tuvj suinteresavo Tarno liki

mu ir visi nekantriai laukė ka
bi Tarnas laišką parašys apie 
ą taip išgarsintą rojų. Už ke- 

’eto.s mėnesių Tarnas ir laišką 
įtrašė, bet komunistai tuo lai
ku nelabai buvo patenkinti, 

kadangi tame laiške buvo ra
šyta netaip, kaip jie čia skel
bia apie Rusiją. To laiško iš
traukos buvo ir “Naujienose” 
^skelbtos. Dabar šiomis (lie
komis Tarnas Klausevičius su- 
vryžo iš Rusijos vėl į Grand 
Rapids, Mich. Reb apie Rūši
ms dabartinę padėtį Tarnas at
isako ką nors plačiau pasaky

ti, išskiriant tą, kad jų 'komu
nos nariai nesutikę. Matyt, 
kad Tarnas bijosi įsipykti sa
vo buvusiems draugams komu- 
listams, kad šie jo neprašalin- 
ų iš jų pašelpinių draugijų, 

kuriose jis priguli. Bet šiaip 
ir laip galima iš 'lamo maty- 
i, kad jis baisiai nusivilęs. Tai 
’ciškia dar vienas komunistas 
ipsidžiaugė rusišku rojum. Iš- 
/ažiuodamas New Yorko biu- 
ui užsimokėjo 500 dolerių, li

kusius pinigus praleido Rusi
joj begyvendamas ir kelionėm. 
Ir dabar sugryžęs, išmetęs sa
vo sunkiai per visą gyvenimą 
iždirbtus centus, turės vėl sto- 
i pas kapitalistą ir dirbti ir 
aupinti išnaujo; tik jau vai
riai Tarnas galės tiek sutau
rinti, kaip kad pirma, nes jau 
rats yra senyvas žmogus, be 
o dar dabartiniu laiku mokes- 
vs daug mažesnes, negu karo 

’mku buvo. Kažin kaip dabar 
’aučiasi žmogus, kuris sau to
lią skriaudą pasidarė?

Poųo Survilo moteris prieš 
?šis menesius apleido savo vy- 
•i išvažiuodama į Chicago. Pa
kus vyrą patraukė teisman,

matydamas, kad taip ilgiau ken- 
ėti negali, užvedė teisiną iš sa- 
o pusės; teismas tęsėsi apie 
ris dienas ir ponas Survilas 
asario 16 d. gavo perskyras.

L0W RENI
pi- 

ren- 
be-

ssr v. (ril Musųgios
I | HįfflFii Bl*°‘s 1 r 

MM vertei k o s

į * ų pasi daro
cUpk9ls>'ler-in(T^ taupinimas ' (j i š m u s ųn dirbtuv ė s,

„ui 
dirbtuves kainas (factory 

jūsų rakandai darosi se- 
i Beate

isiu išgijimas 
reikia perdirbti. Mes jums 

kaip naujus, už ma
umą pinigų. Del pasitarimo, 
pašaukite šiandien.

Atvežam ’ir išsivežam, nc-

mus už 
price).

Kada 
ni, susidėvę,* nublukę arba 
ti, vienas) iš geriausių i 
jums reikia ]— 
perdirbsimi 1 
žą sumą pinigų 
mus [ ' ‘ _ _____

Ant namų setų mes priimam ir 
senus. “ ‘ — • «
paisant kokioje dalyje miesto esa
te, be atlyginimo. Savininkas

D. KISSEL

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP
Parlor sets made to order

3327 Archer Avė.
Show Rooni 3306 Archer Avė.

Phone Lufayctto 8036

S

CENTRALTi™6BANK
TRUSTINE KOMPANIJA

1110 West 35th Street
' CHICAGO, ILL.

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Žengimas Prie
Naujų Užkariavimų

Pasaulyje Geriausi “Six Tops” Jų Didžiausi Vertė Gražume, 
Išvaizdoj, Veikime.

Atspindi Rytojaus Reikalavimus
Hudson jau ilgas veikime vadova
vimas susibėgo dabar į naują pir- 
menybę—“body mode”, lygiai bri- 
liantišką, lygiai tikrą ir sujungiant 
Hudsono pirmutinį principą vertės 
ir jo didžiausios chassis vertes.
Kur tik jis buvo parodytas, priim
tas publikos avarijomis ir turi di
džiausio pasisekimo kaipo žymiau- 
sis pasaulyj “Six”.

Atsilankykit ir apžiurėkit Naują 
iSuper-Six. Jis suteiks jums tik
rai naują išžiūrą motorinių karų 
vertėje.

Hudson-Super Six turi lietuviu departamentą, K. uomet jus atsilankysite j pardavimo, kambarį 
reikalaukite lie tuvio pardavėjo.

The M EW

HUDSON

MEVV HUDSON PR1CES 
118-inch chajjb 

Coupe $1265 
(Rumble Seat 330 extra) 

Sedan $1325 Coach $1259 
127-inch chassij 

Standard Sedan - - - $1450 
C'.istom Landau Sedan 165t 
(lūšnom Victoria • . 1654 
C u storu 7-Patt. Sedan 1950 

Alif>rlcet f. o. b. Detroit, 
pi u s warexcise tax 

Buy era ertu payfor cars out 
uf inc'V a t tovvcst avail- 
able charite 1*r interest, 

handling and Insurance.

Su[)er-Six

Klauskite Mr. Montvid

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



NAUJIENOS, Chicago, m. Šeštadienis, Vas. 25, 1928
... —...---- ... .. - -------- - — - -----  .

KORESPONDENCIJOS)

Philadelphia, Pa
Lietuvių Kadk> Valanda

f*-no AJgirdo Čeledino suma
nymu, organizuojama lietuvių 
radio valanda ir prie to visiems 
lietuvių chorams ir daininin
kams prisidėjus sumanymui 
buvo galima įgyvendinti ir ne-

| trukus Philadelphijos lietuviai 
pasirodys Amerikoj savo jėgo
mis per stotį W. C. A. U.

Viena iŠ Philadelphijos dai
lės ir muzikos draugijų “Dai
na”, laikiusi speciali susirinki
mą šio mėnesio 19 d., vienbal
siai nutarė prisidėti prie šio 
sumanymo ir padėti taip sun
kią užduotj kuo geriausia ir 
kuo aukščiausiam laipsnyje dai-

lės atžvilgiu atlikti. Draugija 
prisideda geriausiais savo cho
ro dainininkais ir kitomis jė
gomis prie visos Philadelphijos 
lietuvių rinktinio choro, kuris 
programos dalį atliks. Be cho
ro programoje dalyvaus solis
tai, pianistai ir t. t.

Valandos diena dar nėra ži
noma, bet netrukus šiame 
laikraštyje pranešime skaityto
jams apie tai. Nepamirškime 
visi tą dieną jtunvti Philadel- 
’ibia Universal Broadcasting 
Co. stotj W. C. A. U. ir pa
švęsti valandėlę programai pa
klausyti.

— A. Vaivada.

garbės neteikia. Tegul ji dar p-a# Survilas teiamą pabaigęs 
kartų jvabando tais pačiais sky- tuoj pasiėmė jauną merginą, 
mais paubagauti, o pilnai per- kuri nelabai senai iš Lietuvos 
sitikrins, kad 
ji susilauks iš 
pajuoką.
— “Naujienų”

vietoj paramos, atvažiavus, nusivežė ją j De- 
publikos aštrią troit, Mich., pas jos brolį Joną 

Besasparį ir pirmadienį, vasa- 
Korespendenias. rio 20 d. gryžo iš Detroito jau 
___  apsivedęs. Gudrus tai gudrus 

— su jauna pačiuke persisky
rė, o dar su jaunesne apsive
dė. — Gulbiniškis.Grand Rapids, Mich.

Kažin kaip dabar jaučiasi

AUTOMOBILIAI FALCON KNIGHT
_____ i; ..z:2*i, AcAių cliindcrių “•leovo” 

kuris yra paderintas panai amžių. 4o arklių jogos, grol-

coaeh ......................... ...... ......................._ $1230
sėti a n .......... .................. ... $1336

12 mėnesių lAmokOjimui
i'iinai įrengia* ir dastatoma* prie jusij namų, tu.-l uf.pakallntu* bumparius, 

i* fronto ir užpakalio '•snuhhcr*'*, l ratų Ucn<itx brckial, ekstra tajeri, “tubo 
rim ir tajero uždangalą, automatiška* lanko nuvalyto)**, užpakalyj dideli* veid
rodi*. Humojimo Svies*, Ir “«un vi*or' užraktas. Vartoti karai Imami j mainus 
*u geru atlyginimu. Taipgi turme daug vartotų karų visuomet.

' Garantuota* Patarnavimas
* Atdara nuo S ryto iki 10 vakaro. N.slėllomls nuo H ryto iki 6 vakaro.

AUSTIN KNIGHT MOTOR SALES
4748 Chicago Avė. Phone Austin 9022

CHICAGO, ILLINOIS

Dabar yra 
vaire motorinis 
ta* ir stipru*.

amžius veikimo, rkonomijoa ir <rotfi*, 
kam*.

durį)
durų

Rockford, III

SKOLINAME PINIGUS DEL NAMU ANT 
GERIAUSIŲ SĄLYGŲ

Jeigu norite važiuoti 
šią vasarą į Lietuvą, 
tai dabar yra geriausia 
laikas sutvarkyti doku
mentus.

METROPOLITAN STATE BANK
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

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

morgičių

Šios Bankos saugumą galite spręsti iš to, kad 
KAPITALAS IR PERVIRŠIS YRA $400,000.00 

Banko Turtas virš $3,500,000.00
DAR YRA LAIKO ĮSTOTI Į MUSŲ KALĖDINI 

KLIUBĄ ' .

MetropolitanStateBank
2201 VVest 22nd Street, Kampas Leavitt St.

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

Smetoną 
išrūgas, 
galima

visą
o jau

akių, bus
daduoti.
šis nuolatinis aukų

pradėjo įgristi ir

Geresnės Anglys
Mažiau Pelenų

-UŽ TOKIĄ PAT.KAINĄI!
Skaitykit ką vienas lietuvis musų kostumeris sako apie

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

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

POCAHONTAS

Lump & Egg $11.50

Mine Run 7.75

Matosi visai nėra akmeny 
dideliu karščiu ir labai mažai

KAINOS:
ORIENT FRANK-
L1N COUNTY
Lump $8.25
Egg and Nut . 8.00

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

SOLVAY

Range 
Nut 
No. 2 Nut

COKE

$12.50
12.00
10.25

Phone Virginia 1050

Kas MetaiVieša PadėkaJau pereitais metais buvo 
“Naujienose” rašyta apie plyt- 
ninkų komuną, kuri, rodos, ge
gužės pradžioje išvažiavo j Bu- 
siją. Su minėta komuna ir iš 
musų miesto buvo išvažiavęs 
v:enas lietuvis, Tanias Klause- 
vičius, senas šio miesto gyven
tojas ir vienas iš tvėrėjų. L. 
S S. 51 kp., ir vėliau uolus jos 
ėmėjas. Bet vėliau, atsiradus 

būreliui Rusijos garbintojų, 
Tanias prisidėjo prie jų ir jie 
šviliojo jį į Rusiją. Kaipo to

kio žmogaus išvykimas j tą ro- 
ių ne vieną vietos abejojantį 
ietuvj suinteresavo Tarno liki

mu ir visi nekantriai laukė ka- 
]a Tarnas laišką parašys apie 
ą taip išgarsintą rojų. Už ke- 

’etos mėnesių Tarnas ir laišką 
įtraše, bet komunistai tuo lai
šku nelabai buvo patenkinti, 
kadangi tame laiške buvo ra
šyta netaip, kaip jie čia skel
bia apie Rusiją. To laiško iš
traukos buvo ir “Naujienose” 
Paskelbtos. Dabar šiomis die
nomis Tarnas Klausevičius su- 
7ryžo iš Rusijos vėl į Grand 
Rapids, Mich. Beb apie Rusi
jos dabartinę padėtį Tarnas at
isako ką nors plačiau pasaky

ki, išskiriant tą, kad jų Vomu- 
ios nariai nesutikę. Matyt, 
kad Tarnas bijosi jsipykti sa
vo buvusiems draugams komu
nistams, kad šie jo neprasalin- 
ų iš jų pašelpinių draugijų, 

kuriose jis priguli. Bet šiaip 
ir taip galima iš Tarno maty- 
;i, kad jis baisiai nusivilęs. Tai 
’ciškia dar vienas komunistas 
ipsidžiaugė rusišku rojum. Iš
važiuodamas New Yorko biu
rui užsimokėjo 500 dolerių, li
kusius pinigus praleido Rusi
joj begyvendamas ir kelionėm, 
(r dabar sugryžęs, išmėtęs sa
vo sunkiai per visą gyvenimą 
išdirbtus centus, turės vėl sto- 
i pas kapitalistą ir dirbti ir 
nupinti išnaujo; tik jau vaf
liai Tanias galės tiek sutau
rinti, kaip kad pirma, nes jau 
rats yra senyvas žmogus, be 
o dar dabartiniu laiku mokes- 
vs daug mažesnės, negu karo 

’mku buvo. Kažin kaip dabar 
’aueiasi žmogus, kuris sau to
ną skriaudą pasidarė?

1) . šiuomj pakvituoju gavi
mą iš Kenosha, Wisconsin, lie
tuvių aękų sumoje 20 dolerių, 
surinktų 12 d. vasario per ap- 
vaikščiojimą 10 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės Sukaktuvių 
surengtų vietos L. K. K. Fede
racijos skyriaus per Kun. Ur
bonavičių, p. Trakšelį ir ki
tus.

Pinigai pasiųsta Basanavi-, 
čiaus vardo prieglaudai Vilniu
je per poną Jurgį Šlapelį.

Iš savo pusės man malonu 
yra ištarti nuoširdų ačiū.

2) . Iš Racine, Wisconsin, lie
tuvių per p. Kasparaitį, aptu
rėta 32.50 dolerių aukų Lietu
vos savanoriams, surinktų lai
ke 10 metų Lietuvos Nepriklau
somybės apvaikščiojimo 10 d. 
vasario, 1928 m., vietos sanda- 
riečių komiteto pastangomis.

Aukos pasiųstos Lietuvos Sa
vanorių Sąjungai Kaune per 
J. Čapliką, Sąjungos pirminin
ką.

Malonu man už tai pareikš
ti širdingą padėką.

— P. žadeikis,
Lietuvos Konsulas Čikagoje.

Mums yra pasiųloma vis geresni ir įvai
resni surašai Pirmųjų Morgičių ir Pirmų
jų Morgičių Auksiniai Bonai.

Iš jų nedaug tepasirenkame, bet išren- 
kame geriausius, saugiausius ir patogiau
sius investinimui musų kostumeriams.

Dabar pas mus randasi 6% nešantys in- 
vestmentai, duodantieji plaučiausią pasi
rinkimą.

Mums malonu būt patirti jūsų norus vis 
vien ar jus pirksite už cash ar ant išmo
kėjimo.

\

CENTRAUSTBANK
TRUSTINE KOMPANIJA

1110 West 35th Street
' CHICAGO,

Valstijinis Bankas
ILL.

Biržos Bankas

Žengimas Prie
Naujų Užkariavimų

Pasaulyje Geriausi “Six Tops” Jų Didžiausi Vertė Gražume, 
Išvaizdoj, Veikime.

Atspindi Rytojaus Reikalavimus
Hudson jau ilgas veikime vadova
vimas susibėgo dabar į naują pir
menybę—“body mode”, lygiai bri- 
liantišką, lygiai tikrą ir sujungiant 
Hudsono pirmutinį principą vertės 
ir jo didžiausios cbassis vertes.
Kur tik jis buvo parodytas, priim
tas publikos avacijomis ir turi di
džiausio pasisekimo kaipo žymiau- 
sis pasaulyj “Six”.

Atsilankykit ir apžiurėkit Naują 
iSuper-Six. Jis suteiks jums tik
rai naują išžiūrą motoriniu karų 
vertėje.

Bešališka ir teisinga gyveni
mo taisyklė s?ko, kad kas ne
puri sveiko proto, ambicijos ir 
vra tinginys, tam niekur nege
rai. Tas lai stoja Į salaveišių 
armiją arba bolševikus ir ren
ka aukas. Kad tame yra gry
na tiesą, manau apie tai gin
čytis nereikia, nes visuomenei 
’au yra pakankamai aišku, kad 
didžiumoje bolševikų komisarą’ 
‘ik iš surinktų ahnužnų ir min- 
’a, nes pas juos kaulinimas au
kų eina be paliovos ir niekad 
nesiliauja. Ir pas juos tame 
dalyke mekleriškų gabumų taip- 

I gi nestokuoja. Jie nuolatos nu- 
jkala ir vis keičia naujus obal- 
dus aukų rinkimui, tuo išro- 
kavimu, kad tikslas pateisintų 

I priemonę. Rezultate, bolševikų 
komisarai iš surinktų aukų 
tankiai susilaukia tokių riebių 
senvičių, kad net ant lašinių 

1 sviestą užsitepę taip skland
žiai nurija, visai nei nekram- 
tę. Bet jeigu kuomet kas iš 

| visuomenes isdrysta užklausti 
aukų atskaitų ii* kur aukos yra 
pasiųstos, tai tada bolševikai 
arogantiškai pasikolioję išdid
žiai pareiškia: esą jie negalį 
viešai skelbti kam auluos yra 
įduotos, nes iš to, girdi, užsie
nio valdžios, ypatingai Lietu
vos, aiškiai sužinotų savo ša- 

i lies politiškus priešus, “ir tuo- 
jaus pradėtų persekioti”. Po 
šita skreiste bolševikai aukas 
rinkdami, jie mano visados tu- 

j rėsią šviežia pienę melžiamą kar
vutę, iš kuriuos 
patys nulaižys, 
dėl svieto 
kam nors

Tečiaus 
kaulijimas
buvusiems bolševiku vierniems 
tamošiams.

■ yra pakartotinai pareiškęs, kad 
esą nors jie ir atsilanko į ko
munistų parengimus, bet jau

‘ aukų dauginus iš jų negauna.
Pastaruoju laiku betgi vie

tos .bolševikai susilaukė nauitr 
veikėjos ir aukų rinkėjos, ypa- 
toje p-nios JovaiŠienės. Niekam 
visai nesvarbų kad p. Jovaišie- 
ne keičia savo karjerą kas ke 
U metai ir jai niekas nepavy
di aukų ubagauti. Tik tanu 
yra svarba, kad p. Jovaišienf 
lošdama čigonės rolę, publiką 
apgaudinėja. Pavyzdžiui, ji vie 
name viešame susiėjime varto- 

i jo šitokios rūšies metodą rink
dama bolševikams aukas. Pri
eina prie kiekvi no vyro atski
ria!, ir nuduodama tokia mi- 
zerniška, mandagiai papra
šo už 25c pirkti tikietą išlai- 
mėjimui kokio tai lovos užtiesalo. 
Kuomet kas užklausia kokiam 
tikslui tas yra daroma, tai p. 
Jovaisienė vieniems aiškinusi, 
kad, girdi, ji norinti paremti 
tūlą suvargusią svetimtautę 
jauną mergaitę, kuri lanko mo
kyklą. žinoma, kiekvienas su
prasdamas tikslo svarbumą, ne
atsisako tų 25c paaukoti, pil
nai pasitikėdamas, kad auka 

[pasieks kalbamąjį tikslą. Bet 
p. Jovaisienė surinkus mekle- 
rišku budu apie $31.00 pini
gais, tą lovos užtiesalą perve
dė vietos komunistams, kurie 

| iškilmingai demonstravo su
rengtam šiuium-burum sausio 

į 15 d., Columbus svetainėj, var
du kokios ten '1'. 1). A. 51 kuo
pos.

Gal bus ne pro sali p. Jo- 
1 vaišienci pastebėti, kad pana
šus publikos apgaulioj imas jai

Ir jau ne vienas

Pon,o Survilo moteris prieš 
•?šis menesius apleido savo vy- 
•i išvažiuodama į Chicago. Pa
kus vyrą patraukė teisman, 

’iet pati nesirodė. P. Survilas 
matydamas, kad taip ilgiau ken- 
ėti negali, užvedė teismą iš sa- 
o pusės; teismas tęsėsi apie 
ris dienas ir ponas Survilas 
asario 16 d. gavo perskyras.

L0W RENT
pi- 

ren- 
be-

Musų 
gios 
Joji ir 
vertei k o s 

pelno jums 
, pasi daro

taupinimas 
fj iš musų 

n dirbtuv ė s,
n a‘ 

dirbtuves kainas (factory 

jūsų rakandai darosi se- 
i snato- 
išJ&jii'nas 
js jums 
už nna-

mus už 
price).

Kada 
ni, susidovę,’ nublukę arba 
ti, vienas] iš geriausių 
jums reikia perdirbti. 1 
perdirbsim, kaip naujus, 
žą sumą pinigui. Del pasitarimo, 
mus pašaukite šiandien.

Ant namų setų mes priimam ir 
senus. Atvežam ir išsivežam, ne
paisant kokioje dalyje miesto esa
te, be atlyginimo. Savininkas

D. KISSEL

The M EW 
H UDSON
Suf>er-Six

NEW HUDSON P 
118-inch fkatji 

Coupe $1265 
(Rumble Seat S30 e 

Sedan $1325 Coac 
127-inch chassi 

Standard Sedan - . 
Cuatotn Landau Sedai 
Cusfom Victoria 
Custom 7>Paaa. Sedan 
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plas uarexcise te 
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uf Inc'tt .» at lowc.tt 
able charge f*r iut 

handlhtg and insuri

$125®

$145® 
165® 
USfi 
195®

rs out 
avail- 
ocest,

Hudson-Supcr Six turi lietuvių departamentą, K. uoniet jus atsilankysite j pardavimo, kambarį 
reikalaukite lie tuvio pardavėjo.

TONBR
Coal and Building Mateliai Co.

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

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP
Parlor sets inadc to ordcr

3327 Archer Avė.
Show Room 3306 Archer Avo, 

Phone Lafayette 8036

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Cahuuet 6000. Atdara vakarais.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Jūsų saugumui
Michaei Hughes,

Policijos Viršininkas
šimtas dešimtis žmonių ta

po užmušta ir 1,507 sužeista 
automobilių nelaimėse Chicago- 
ie nuo Naujų Metų iki vasario 
18 dienos.

Tuo pačiu laiku pereitais me
tais 91 asmuo buvo užmuštas 
ir 1,438 sužeistų ši pasibaisė
tina gyvasčių auka siekia ne
toli kriminalumo.

Devvnios dešimtys nuošim
čių tų nelaimių galima buvo iš
vengti. Devynios dešimtys nuo
šimčių šių nelaimių pasitaikė 
todėl, kad nusižengta ar nepai
syta įstatymų ir policijos 
tvarkymų, reguliuojančių

pa- 
tra-

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK
47 St. ’& Ashland Avė.

Nevažiuokite pergreitai. 
riau pavėluoti keletu sekundų, 
negu prarasti savo gyvastį ar
ba atimti keno kito gyvastį.

Audringomis arba lietingo
mis, dienomis motorininkai tu
ri būti ypatingai atsargus. Tiek 
motorininkai, tiek pėstieji pri
valo pildyti trafiko signalus. 
Jei nėra signalų, naudokite 
vo sveikų protų važiuodami 
valiau ir atsargiau.

Visuomet atminkite, kad 
dikis gatvėje reiškia tų patį, 
ką ir pavojaus signalas. Visuo
met bukite atsargus, kadangi 
gili kitas važiuotojas bus 110-

ku-

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

DR. C. C. SINGLE Y
20 VV. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012. 1015, 1016. Imkit elevatorių 

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

NedSlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

X

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Ge-

so
po

mams.

Art. Stasys Pilka vaidins sekmadieny, 26 vasario * Goodman 
teatre komedijoj “Tuščios pastangos” komišką “daktaro beveik’ 
ministerio” Daubos rolę. Veikalas nebus pakartotas.

2^^
59

Modeliai, naujausių “mode” — 
kad tiktų visokiems reikalavi-

Puikios Spalvų Kombinacijos 
naujas Nash didžiai žvilgančio 
užbaigimo — kad tiktų visokiems 
skoniams.

Bearing- Veikimas kad suteikus

didžiausių patogumų važiavime.

NO-N-DORSER bOANS
323-324 Monadnock Block - - 53 W. Jackson Blvd.

Namų Savininkams Tiktai 
$100 iki $500 Paskolos

Be inorgičių—Be algų pasididinimo—Be trukdy
mu—Be atdėjiojimų. Greitas, draugingai* patar- 

. navimas. Atailyginsit mėnesiniais išmokėjimais.

Kiekvienas turi būti atsar
gus ties gatvės kampais, ypač 
kai gatvekariai priima arba iš
leidžia pasažierius. Bukite tik
ri, kad gatvė yra tuščia, pirm 
negu pradedate važiuoti.

buvo

ATYDAI SEIMININKIŲ!!!
žemiausios kainos ant maliavų ir aliejų 

štai yra kai kurie spcciahi dėl Šio išpardavimo 
1 galionas aliejaus ....................................................
100 svarų Dutch Boy eina, ........................................
1 galionas varniški .................... ..........................
1 galionas malevos ......................................................L

i
• Visas tavoras garantuotas

Kenas rakandų valytojo dykai prie kiekvieno pirkinio 
už ŠI ar daugiau

...................... 98c

..... $1 ir daugiau
$1 ir daugiau

...  1$ ir daugiau

New Reduced Prives 
EFFECTIVE EEB. Ii!

SAMUEL HELMAN
Pardavinėtojai

PAINTS, WALL PAPER, BRUSHES, VARNIŠKES, ETC.

1421 So. Halsted Street Phone Canal 5063

Illinois valstijos aukščiausias 
teismas (Supreme Crt.) vakar 
išnešė nuosprendį, sulyg kuriuo 
įstatymas, uždėjęs 2c. taškų 
ant kiekvieno galiono gasolino, 
perkamo važinėjimui autais, 
esąs nekonstitucinis. Tokiu bil
du bylą laimėjo Chicagbs moto- 
rininkų klubas.

♦ ♦ ♦

Vakar pradėta nagrinėti eile 
bylių, kurias užvedė probibici- 
jes depatarmenlas prieš 100 ka
vinių ir minkštųjų gėrimų kau- 
tuvių, kaltinamų nusižengimais 
blaivybės įstatams. Teisėjai 
Lindley pirmąsias 8 bylas iš
metė iš teismo, kadangi “sau 
šieji” agentai/, kurie parūpint 
valdžiai įrodymų, jau nebetar
nauja tose vietose. 

♦ * ♦
Nesenai buvo apdraskyta na

mas, kuriame gyvena Lawrencc 
Cunneo, valstijos advokat< 
Crowe sekretorius ir švogeris 
Dabar Cunneo vėl aplaikė grū
mojimų. l odei jo namus ir apie 
linkę daboja specialiai 
slui paskirta 
namas randasi 
ne G rovė avė.

*

Kadangi suspenduoto Cliica 
gos mokyklų įsupeifntendento 
McAndrew, byla baigiasi; ka
dangi visiškas jo pašalinimas iš 
tos vietos neabejojamas, — tai 
mokyklų tarybos trustisai už
vakar turėjo konferenciją ap
kalbėjimui klausimo, ką skirti 
McAndrew vietai. Manoma, 
kad naujas mokyklų superinten
dentas busiąs 
kovo.

2811 Neyvland st. Manoma, kad 
Fisher nusižudęs. Baštelyj iš
reiškiama baimė, ar jis, Fisher, 
nesikrausto iš proto. 
t * ♦ «

Miesto tarybai vakar
patarta panaikinti dabartinius 
kontraktus, padarytus gyvena
moms vietoms tarp namų susi
rinkimų ir rendavotojų. Daly
kas toks, kad, sakoma, dabarti
niai kontraktai neatatinkantys 
gyveninio reikalavimams. Vieto-' 
je to reikalaujama tinkamesnių j 
>a tvarkymų.

* * *
Jack Curley (John Lasko\vs-i 

ki, 2910 W. Madison st.) ir i 
’ohn Murphy (3114 W. Har- 
rison) nutverti kai jie mėgino 
apiplėšti gasolino stotį, kuri 
randasi adresu 700 Washington 
Boulevard.

policija.
adresu

tam tik- 
Cunneo 

2907 Pi-

Geriausios Gyduolės Nuo 
Silpnų Inkstų ir Pūsles

Kuomet Nujta-Tdhe, žinomos kūno buda- 
įtojos, jom j trumpą Inrką sustiprina kūną 
• yra kaipo tonikaa dėl nervų, raumenų ir 
varbių kūno Organų visame kūne, šios svel- 
itą stipn'nnnčitK* prašalina pūslės nemato* 

tunus ir suteika naują jėgą ir stiprumą dėl 
ikstų, kepenų, skilvio ir kitų Svarbių kūno 
•rganų. Taipgi prasieina nervų ir raumenų 
kausmus, reumatiškus skausmus, galvos skali
oj imą, prašai na svaigulį ir panašius nc- 
lalonumus.
Laike paskutinių 35 metų milionai žmonių 

urado Nuga-Tone puikiausi sveikatos ir •lip
amo budavotoją. Jos taipgi yru geros nuo 
•rasto apetito, nevirškinimo, silpnų kepenų, 
ustojimo svarumo arba miego, praradimo 
tiprumo, silpnų nervų, Svarbių kūno Organų 
r abelno nusilpnėjimo. Nuga-Tone yra par- 
uodamoH pus visus vaistininkus ir turi nu- 
eikti t tikrą užgangdinimą arba jūsų pin'gai. 
ua grąžinami. Nusipirkite butelį šiandien. 

4eimklit pavaduotojų reikalaukit tikrų Nuga- 
Tone.

* *

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

■ mVl»ORATIHO

W MFUtMlNA
I OOOO ’O” TH* 
K IWTK •** «•»«“>• **

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Or.B.McNicholas
groseminko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

SERGANTI ŽMONES!*

paskelbtas 8 d.

♦ * 
priešingų Small

♦

Emmerson, 
republikonų kandidatas Illinois 
gubernatoriaus vietai, pradėjo 
atakas prieš Small’ų įrodinėda
mas, kaip gubernatorius eikvojo 
vastijos pinigus.

a » »
Prie ežero rasta skrybėlė ir 

raštelis Henry D. Fisherio,

Grant Works 
Pharmacy

4847 W. 14th St.
Mes užlaikome šviežią tavorų, kai

nos yra mažesnės neku kitur 
Teisingai ir atsargiai išpildoma re
ceptus. Užtikriname, kad suteiksime 

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

Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi 
le kokią LIGĄ 
irba SILPNU
MĄ. Maloniai su- 
.eikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

iki

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

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly Bullding. — 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, roumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir puslšs li
gi}. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialia 
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. N odelio j nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedčly], sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidcšimtis penki metai 
tame name

Naujos Numažintos Kainos. Galėję Nuo Vasario 1-mos.

CHICAGO NASHfCO. 
2000 South Michigan Avenue

Kaplan Brothers Sales, 3132 Ogden Avenue, Rowe, Young & Cooley, 4660 West VVashington Boulevard, 
Berwyn-Cicero Nash Sales, 6420-24 West 22nd Street, Berwyn, Illinois, Rpseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avenue, Dornuiralt Motor Sales Ine., Madison Street at 2nd Avenue, Maywood, Illinois.
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KUN. KRUPAVIČIUS “NULOŠTAS”

Darydamas konkordatą su Vatikanu, Voldemaras, 
anot “Vienybės”, “lošė” prieš krikščionis demokratus. 
Jam rūpėjo gauti paramą Romoje, kad butų lengviau 
apsidirbti su kunigais, vadovaujančiais krikščionių de
mokratų partijai.

Tos “lošos” rezultate, kun. Krupavičius jau kartą 
pabūgo dėti savo parašą po krikščionių pareiškimu val
džiai ir vietoje jo pasirašė Bistras, — už ką karo cen
zorius nubaudė pinigine pabauda klerikalų “Rytą”, iš
spausdinusį tą pareiškimą. Dabar Kauno laikraščiai 
praneša, kad Mykolas Juodasis jau rezignavo ir iš 
krik-demų partijos pirmininko vietos. Jį laikinai, iki 
partijos suvažiavimo, pakeitė Dr. Karvelis, buvęs fi
nansų ministeris klerikalų valdžioje.

Kun. Krupavičius tuo budu tapo “nuloštas”. Bet 
kodėl — ar dėlto, kad valdžia nugalėjo klerikalizmą? 
Visai ne. Voldemaras paėmė viršų ant Krupavičiaus, 
vykindamas Lietuvoje klerikališkcsnę politiką, negu 
patys klerikalai.

REAKCIJOS TARNAI

Žinia iš Paryžiaus sako, kad Francijos komunistų 
partijos suvažiavimas nutarė ateinančiuose parlamen
to rinkimuose statyti savo 'kandidatus pirmam ir ant
ram balsavimui net ir tuose distriktuose, kur perbalsa- 
vimas eis tarp socialisto ir nacionalisto. Tik atskiruose 
atsitikimuose partijos centrui duodama teisė daryti iš
ėmimus.

Čia komunistai pasirodo visoje savo atžagareiviš- 
koje nuogybėje.

Naujasis rinkimų įstatymas, kuriuo bus renkama! 
Francijos parlamentas šį pavasarį, numato, kaip žino
ma, antrus balsavimus (perbalsavimus) tuose distrik
tuose, kur pirmuoju balsavimu nė vienas kandidatas Į 
nebus gavęs daugiaus kaip pusės visų paduotųjų balsų. 
Prieš karą šitokią rinkimų tvarką turėjo Vokietija, bet 
su tuo skirtumu, kad perbalsavimuose Vokietijoje ga
lėjo eiti tiktai du kandidatu, gavusiu daugiausia balsų 
pirmam balsavime, o Francijoje dabar galės perbalsa
vimuose eiti visi kandidatai, dalyvavusieji pirmam bal
savime, ir galės statyti kandidatus dar nauji kandidatai, i

Tai duoda progos smulkioms partijoms skaldyti pi
liečių balsus perbalsavimuose ir kenkti stambiomsioins 
partijoms.

Šita proga Francijos komunistai ir nori pasinau
doti. Jie žino gerai, kad daug savo atstovų į parlamen
tą jie nepraveš, bet užtai jiems butų didelis džiaugsmas, 
jeigu nelaimėtų rinkimuose nė socialistai. Ir štai jie nu
tarė perbalsavimuose taip elgtis, kad atitraukus kaip 
galint daugiaus balsų socialistams — kad ir iš to butų 
nauda atžagareiviams!

Dabar matote, ko verti yra komunistų šukavimai 
apie “bendrą frontą” ir jų pasigyrimai, kad jie esą 
“tikriausi” kovotojai prieš reakciją. Tikrumoje komu-' 
nistai yra niekas daugiau, kaip reakcijos talkininkai.

AR TAI KRIKŠČIONIŠKA "DOROVĖ”?

Chicagos broliukų laikraštyje rašoma, kad “dora 
yra krikščionijos tvirtovė”, o toliaus įdėta šitoks žem
čiūgas:

“Visliomis pataria sandariečiams turėti tiek; 
‘pačių’, kiek kuris pajėgia išlaikyti. Tokią dorą ir 
socialistai skelbia,....”
Del Visuomio nuomonių mums čia nėra reikalo su 

tuo laikraščiu ginčytis. Bet iš kur jisai paėmė, kad so-, 
cialistai skelbią daugpatybę?

Juk tai yra begėdiškas melas.
Mes nemanome, kad meluoti per akis tai krikščio

nijos dora. Melą laiko nedorybe ne tik krikščionių 
mokslas, bet ir žemiausios rųšies pagonys. Todėl “Drau
gas”, skelbdamas melą apie socialistus, griauja tą, kas 
jo paties pasakymu yra “krikščionijos tvirtove”.

Ir kartu jisai statosi krikščioybės gynėju!
Kas tai yra: ar veidmainystė, ar žlibumas?

PELNINGAS BIZNIS, KAD IR “RAUDONAS”

Buvęs aidoblistų organizatorius, o dabar “apšvie- 
tiečių” kalbėtojas, šmitas-Mickevičius, rašo “Aido” No. 
2, kad jam ųesenai sugrįžus iš sovietų Rusijos, jį tuo- 
jaus pasišaukė vienas artimas Brooklyno “Laisvės” šta
bui žmogus (P. R.) ir pasiūlė jam agitatoriaus vietą su 
$65 savaitinės algos. Šmitas apie tai pasakoja:

“Pasikalbėjimas buvo rusų restaurane po var
du ‘Medvied”, ant Second Avė. ir 14 St., New Yorke. 
Vakare, prie balalaikų orkestr.os ir geros vakarie
nės — rusiško ‘kaviar’ P. R. užklausė manęs, ar aš 
sutiksiu kalbėt nuo darbiečių (A. D. P.) partijos 
su alga $65.00 į savaitę.”
Buvęs aidoblistų organizatorius ėmė teirautis to 

“laisviečio”, iš kur komunistai gali paimti pinigų mo
kėti jam tokią didelę algą, tai P. R. atsakęs, kad komu
nistai moką pakankamai prisikaulyti pinigų iš “tamsio
sios minios”. Girdi:

“Tiktai reikia padaryt kokią sensaciją, o tam
sioji minia sumes aukų tūkstančiais dolerių”.
Toliau, tas “raudonojo biznio” atstovas dar pridū

rė:
“Ateityje, jei bus reikalas, jus žinot, kad dabar 

Europoj ir Lietuvoj siaučia reakcija ir tiktai reikia 
parašyt laiškas, kitas i Lietuvą, tai ten mūsiškiai 
sukels triukšmą, o musų spauda Amerikoj galės 
naudotis tais atsitikimais, nes tamsi minia žiuri į 
mus, kaipo į išganytojus, ir tuom laiku bus aukų 
užtektinai, užlaikymui poros tuzinų ir daugiau or
ganizatorių.”
Čia to komunisto lupomis labai aiškiai išdėstyta vi

si musų komunistų “principai” ir tikslai.

Kometos ir krintan
čios žvaigždės

Naujos kometos atradimas. — 
Kometų nuodingos dujos. — 
Kometos branduolys. — Bie- 
los kometa. — Puolančias 
žvaigždės. — Meteoritai. — 
Kometos branduolio sudėtis. 
— Coon Buttes krateris. — 
Meteoritai muzėjuose. — Me
teoritų dulkės.

Prieš kiek laiko F. J. Skjel- 
lerup pastebėjo Australijoj nau
ją kometą. Besiartindama prie 
saules, kometa darėsi nuolat 
skaistesnė ir skaistesnė ir, ant 
galo, Lo\vell observatorijoj (Ari
zonoj) ji buvo matoma dienos 
laiku. Tai buvo visai naujas 
svečias, kadangi apskaičiavi
mas parodė, jog ji nepriklau
so prie periodiškųjų kometų, 
kurios karts nuo karto pasi
rodo musų padangėj. Ji prisi
artina gan arti prie saulės ir 
yra galimybes, kad žemė “įsi
painios” i jos uodegą.

Mes žinome, sako astrono
mas P. Davidovich, kad kai 
kuriose kometose randasi nuo
dingų dujų; pavyzdžiui, smal
kių, kurios sudaro pavojų au
tomobilistams, ir cyanogeno. 
Jeigu taip, tai ar tos nuodin
gos dujos nesudaro pavojaus 
žmonėms? Manoma, kad tokio 
pavojaus nėra. Kometų dujų 
apsiaustas užima daug vietos, 
bet nuodingų gazų nedaug te^ 
turi. Jei kometos uodega ir už
gautų žemę, tai niekas to ne
pastebėtų. Praeityj tatai atsi
tiko ne kartą, tačiau žmonės 
nū nejautė, kad juos dangaus 
kūnas užgavo.

Bet kaip yra su kometos 
branduoliu (galva) ? Iš to, kas 
yra žinoma apie kometas, ga
lima spręsti, jog žemės susi
dūrimas su kometos branduo
liu nepraeitų nepastebėtas. La
bai galima, kad toks susidū
rimas butų katastrofingas.

1826 m. austras Biela atra
do kometą. Astronomai studi
javo ją ir patyrė, jog ji pri
klauso periodiškoms kornetams; 
kas reiškia, kad į tam tikrą 
laiką ji turi pasirodyti musų 
padangėj. Mokslininkai nusta
tė, jog Bielos kometa musų 
žemei padarys vizitą kas 6 m. 
ir S mėn. Ir iš liesų praėjus 
tam laikui kometa vėl pasiro
dė. Po to ji periodiškai pasi

iruunc una a liaunu rnuiuj

Illinois augščiausiojo teismo 
(Supreme Court) teisėjas Clyde 
E. Stone, kuris parėmė Illinois 
nominacijų (primary) įstaty
mus.

rodė iki 1852 m., kuomet vi
sai netikėtai kometa suskilo į 
dvi dalis. Vadinasi, iš vienos 
kometos pasidarė dvi.

Suprantamas daiktas, kad po 
tos metamorfozos kometos Bie- 
la eilinis apsilankymas buvo la
bai nekantriai laukiamas. Pri
siartino ii’ kometos vizito'lai
kas Geriausi tų dienų teles- 
kop.J tapo atkreipti i tą vie
tą, kur turėjo būti kometa. 
Veltui. Nebuvo galima jokio 
pėdsako pastebėti. Atrodė, kad 
kometa visiškai pranyko.

Lapkričio 27 d. 1872 m., kai 
astronomai vėl ruošėsi žuvu
sios kometos ieškoti, įvyko 
“puolančių žvaigždžių” lietus. 
Meteorai krito taip smarkiai, 
jog sunku buvo sekti jų skai
čių. Ir jie krito iš vienos vie
los, būtent, iš tos, kur turėjo 
būti Bielos kometa.

Atrodė, kad kometa subyrė
jo į skeveldras, kurios krito 
ant žemės meteorų pavidale. 
Paaiškėjo taipgi, kad ir pir
ma kometos Biela pasirodymas 
visuomet buvo “puolančių žvai
gždžių” lydimas. Vadinasi, tos 
kometos nykimas tęsėsi per 
daugeli metų.

Yra žinoma nemažai atsiti
kimų, kuomet daug “žvaigž
džių” krisdavo. Pavyzdžiui, lap
kričio 12 ir 13 d. 1833 m. bu
vo tikras “žvaigždžių” lietus. 
Apskaičiuojama, kad per 9 va
landas nupuolė apie 250,000 
meteorų. Meteorai krito iš tos 
vietos, kur randasi Leo kon
steliacija.

Toks pat reiškinys buvo pa
stebėtas ir pirma. Todėl astro
nomai pranašavo, jog sekamas 
“žvaigždžių” puolimas turės 
jvykti 1866 m. Taip ir atsiti
ko. Lapkričio 13 ir 14 d. me
teorai vėl krito, kaip lietus. 
Tyrinėjimai parode, jog tas 
“žvaigždžių” kritimas yra su
jungtas su Temple’o kometos 
pasirodymu. Kadangi tos ko
metos pasirodymo laukiama 
1933 m., tai pranašaujama, jog 
tais metais vėl įvyks “žvaigž
džių” lietus.

šiandien yra žinoma, jog me
teorai arba puolančios žvaigž
dės yra artimai surišti su ko
metų pasirodymu. Bet kas yru 
tos puolančios žvaigždės? Pats 
savaime suprantama, jog jds 
nieko bendra neturi su tomis 
žvaigždėmis, kurias mes nuo
lat matome danguj. Kai kurios

tų žvaigždžių yra daug kartų 
didesnės, negu musų saulė. Jos 
mums atrodo mažais šviesos 
taškais tik todėl, kad jų at
stumas nuo žemes yra neįma
nomai didelis.

Tuo tarpu meteorai (krin
tančios žvaigždės) palyginamai 
yra visai nedideli. Pasiekę že
mės atmosferą, jie tiek įkai
sta, jog užsiliepsnoja ir sude
ga. Kartais atmosferą pasiekia 
dideli kūnai, savo rųšies dan
giški akmenys, kurie nuo ši- 
’imos paprastai eksplioduoja. 
Jie yra vadinami meteoritais.

Mokslininkai dabar žino, jog 
kometų branduolys susideda iš 
meteorų ir meteoritų, kuriuos 
laiko krūvoj gravitacijos jėga. 
Būdama taip netvirtai sulip
dyta, kometa gali labai leng
vai subyrėti. Sakysime, saulės 
traukimo jėga gali gerokai ko
metą apardyti. Faktinai taip 
ir yra. Kuomet kometa prisi
artina prie saules, tai jos bran- 
duolys paprastai tampa apar
dytas. Jis netenka daugelio me
teorų ir meteoritų, kurie at
plėšti nuo kometos klajoja po 
dangaus erdves. Žemė, beke- 
’iaudama aplink saulę, paten
ka į tų klajoklių tarpą ir tą- 
yk mes matome “puolančias 

žvaigždes”.
Bet jeigu meteoritai yra sa

vo rųšies dangiški akmenys, 
Lai ar kartais jie negali būti 
žmoaiėms pavojingi? Nuo pa
vojaus mus apsaugoja žemės 
atmosfera. Meteoritai ir mete
orai, patekę į žemės atmosfe
rą tiek įkaista, jog papras
tai sudega ir išvirsta dulkėmis. 
Tiesa, retkarčiais pasitaiko, 
k>g meteoritai nukrinta ir ant 
žemės. Pavyzdžiui, vienas me
teoritas nupuolė netoli nuo 
Charsonville, o kitas prie Brau
nai! sugriovė namus.

Arizonos valstijoj randasi 
Coon Buttes krateris, kurio gi
lumas siekia 600 pėdų, o pla
tumas — 3,960 pėdų. Krate
ry] randasi daug meteoriškos 
geležies ir moteorito skeve!-

drų, kurioe sveria po kelis Šim
tus svarų. Spėjama, kad tą Į 
kraterį padarė milžiniško dyd
žio mi teori tas, kuris nukrito 
toj vietoj ir ekspliodavo.

Daug meteoritų yra sudėta 
muzėjuose. Pavyzdžiui, New 
Yorko muzėjuj randasi 26 to
nų meteoritas. Tačiau didžiau
sias pasaulio meteoritas yra 
Bacubiritoj (Meksikoj). Jis sve
ria apie 50 tonų.

Meteoritai susideda iš gele
žies ir nikelio arba akmens. 
Nesenai buvo atrastas labai 
keistas meteoritas, kuris atro-. 
dė kaip stiklas. Ta į stiklą pa
naši medžiaga vadinasi molda- 
vitu.

Praeitų metų birželio mėne
sį viename Ncw Jersey valsti
jos miestuke įvyko labai įdo
mus reiškinys. Staiga pasiro
dė dulkių debesis. Pasak vie
nų, tos dulkes turėjusios sie
ros kvapą, o kiti tvirtino, jog 
jos atsidavusios cinamonu. Jo
kios priežasties tų dulkių pa
sirodymui nebuvo. Tad kai ku
rie ėmė aiškinti, jog tos dul
kės buvusios Pons-Winnecke 
kometos uodega.

Tačiau toks aiškinimas, .sa
ko prof. P. Davidovich, vargu 
gali būti tikslus, nes kometų 
uodegos susideda iš dujų, o ne 
iš dulkių. Dulkes galėjo atsi
rasti nuo meteorų, kurios pa
teko į žemutinį atmosferos 
sluoksnį, šiaurinių kraštų ty
rinėtojams pasitaiko užeiti dul
kių apneštą sniegą. Kadangi 
sniegas ten niekuomet nenu
tirpsta, tai jokių dulkių netu
rėtų būti. Iš kur tad jos atsi
randa? Tos dulkės greičiausia 
yra ekspliodavusių meteoritų 
pėdsakai. — K. A.

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niežti? 
Naudokite 

RŪffles)
Ar Jųsų Plaukai Slenka? 

Naudokite 
RyffJes

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite 

RtiffJesl
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais
Naudokite

Rįtffles

I'el. Boulevard 0214
Plumbing, Healing

Kaipo lietuvis, lietuviams visado* 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

<604 So. Paalin* St„ Chicago, OI 
.... ......- ■ /
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Reumatizmas
H

Imkite
HILUS

Cascara
Bromide 
Quinine

Šaltis dalykas rimtas. Greitai stab
dykite. HILL’S pribaigia ji į 24 valan
das. nes atlieka keturias reikalingus da
lykus sykiu. Stabdo šalti, sulaiko karš
ti, liuosuoja vidurius, suvikrina sistemą. 
Nerizikuokite. Pirkite HILL’S su pir
mu šakio ženklu.

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50a 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South . Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

augalais gydyties, H 
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skelbimai Naujienose 
moda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 

nnudiiaroa.
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Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552 

t— ----------------------------
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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

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

KAM RŪPINTIS APIE
SAVO INCOME TAKSUS?

Nedaro skirtumo ar jus darote biznį 
su musų banku ar ne, mes norime 
pagelbėti jums su jūsų income tak
sų problemomis dykai.
Musų noru yra suteikti jums patar
navimą maloniai. Ir buvo šios ban- 
kos svarbiausia užduotis ir bankas 
nuolat augo ir įsigijo gerą vardą už 
gerą patarnavimą. Ateikite į musų 
banką ir pasiliuosuokite nuo rūpes
čio apie jūsų income taksus.
P-nai: Macikas, Sedemka, Jagminas 
Rimkcvicz ir Mickevicz yra pasi
rengę Tamstoms visuomet nuošir-

srs Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

Chicago
Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.
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Rytoj Visuomio de
batai su krikš

čionimis

Adelė Mandel* nėra “beibė- 
child”, nes jauniausia p. Man- 
delių šeimynoje yra jų sūnūs, 
Stasys, 13 metų. O vyriausia jų 
suims, Aleksas, 17 metų, kuris 
jau dirba ir lavinasi muziko
je. P-nai Mandeliai savo duk
relę Adeliutę mano leisti į biz
nio kolegiją.

— Svečias.

Konsulas Žadeikis 
apleido Chicagą

Svečias iš rytų 
Chicagoje

Sekmadienį (vasario 26 d.) 
2 vai. dieną Mildos svetainėje 
(Bridgeporte) Visliomis neigs 
krikščionybę, o kunigai gins ją. 
Pirmininkaus adv. K. Jurgelio
nis. įžangos tik 25c.

Banketas pagerbi 
mui Dr Montvido

“Draugui” šmeižti 
patinka, atsa

kyti ne

Jėzuitų vedama Romos kata
likybė tiek sugedusi, kad dau
gumą jos “piemenų” galima 
pavadinti tikrais piemenimis. Pa 
leistuvavimas, girtavimas ir 
melų skleidimas pas daugelį pa
sidarė jų liauja dorovė.

Imkime kad ir kunigų mari
jonų organų “Draugų”. Nežiū
rint mano perspėjimų jis vis 
bamba tą patį: Visuomis —Per
kūno garbintojas... perkuninin- 
kas... To negana: matomai sa
vo “krikščioniškos meilės” prie 
šui parodymui 45-nie nume
ryje prie šmeižto jis dar pridė
jo provokacijų: bombardavimų 
manęs kiaušiniais, areštavimų. 
Kuomet šaukiamam viešai -įro
dyti šmeižta nėra galimybės, ši 
priemonė jo skaitoma geriau
sia. Tačiaus paragauti Dėdės Ša
mo įstatymų “malonumus” grei
čiau priseis šmeižikams, neg 
man, nusižengimų prieš juos 
nedarančiam. Aš skelbiu ir auk
štinu tikrąjį Dievų, nepripažin- 
damas krikščionių stabmeldiškų 
dievukų, kaip Jahova ir kitų. 
Piešdami juos visam pasauliui 
krikščionys kritikuoja iš kitati
kių dievaičius ir jų stabus. Tik
renybėje vieni nuo kitų tesi
skiria vien vardais, ir dabar jų 
niekur kitur nėra, kaip lik tam
suolių ir spekuliantų galvose 
ir lupose!

-Vaikų pasakos ir kišenių 
palengvinimo priemonė yra ir 
visi stebuklai: susitvėrimas pa
saulio iš nieko, Moižės persk i- 
rimas juros, Jėzaus iš Navino 
sustabdymas saulės, Jėzaus Na- 
zaretiečio nekaltas prasidėji
mas, iš numirusių prisikėlimas 
ir šimtai kitų. Jie yra priešin
gi patyrimui, tyrajam mokslui, 
(lydymas gi histerikų bei neu
rastenikų Aušros Vartuose, Lu- 
rde, skaitlingose kitokiose vie
tose neskaityti n i stebuklais. 
Kaip aiškiausiai parodo N. Ru- 
bakino knyga “Stebuklai ir Pa
slaptys” (gaunama Aušros kny
gyne), tokių “stebuklingų” vith, 
tų buvo ir yra ne vien krikš
čionių, bet ir kitatikių švento
vėse. Savo rašinyje apie stebuk
lus “Draugas” (44 ir 17 nr.), 
žinoma, nutyli apie tokių “ste
buklų” buvimų pas kitatikius.

Apie visų tai galėsime pla
čiau viešai pasikalbėti sekma
dienio debatuose (vasario 26 d. 
2 vai. dienos Mildos svetainėj). 
“Draugas” kol kas tyli apie 
tuos debatus; bet noro ginti 
krikščionybę jau pareiškė kuni
gas P. P. Zalenkevičius ir kiti. 
Pirmininkaus adv. K. Jurgelio
nis. — Visuomis.

Ethel Leginska, kuri vado
vaus Chicagos moterų simfoni
jos orkestrui ateinantį sekma
dienį Aragon teatre. Dainuos 
taipgi Glenn Drake, tenoras. 
Tai bus paskutinis parengimas 
iš jM'nkių parengimų serijos. 
Įžanga, kaip paskutiniam pa
rengimui, bus imama tik .$1 iš 
ypatus. Programo pradžia 3 
vai. po pietų.

North Side
Bankietas

Pra< ito šeštadienio vakarų, 
vasario 18 d., namuose 1553 N. 
Iloyne Avė., kur gyvena seni 
šios kolonijos gyventojai, pp. 
Ona ir Ignas Mandeliai įvyko 
graži pramoga — bankietas 
paminėjimui jų dukters, p-les 
Adelės, 15 metų “birthday” ir 
sykiu užbaigimo Sabin Junior 
High pradinės mokyklos.

Vakarienė 
10:30 vai.

prasidėjo
Prie pirmo

su- 
Po 
ke- 
ve-

apie 
stalo 

susėdo apie 50 ypatų, visi 
augę ir šeimyniški žmonės, 
užkandžių, buvo pasakyta 
lėta kalbų. P-nas J. Jankus
lė vakarų ir perstatinėjo sve
čius. Iš svečių kalbėjo šie: pp. 
Vėželis, Gusscn, Sodaitis ir Se- 
naška. Visi reiškė gilios pa- 

puo- 
gra-

apie
Tai

lėkos pp. Mandeliams už 
tą ir teikė komplimentų už 
žų auklėjimų šeimynos.

Prie antro stalo susėdo 
10 suaugusių jaunuolių,
buvo puikus būrelis lietuvių 
jaunimo ir keletas kitataučių. 
Šie taipjau turėjo programų, 
bet visi kalbėjo angliškai.

Po vakarienes svečiai gra
žiai linksminosi; vieni šoko, ki
li žaidė, treti šnekučiavosi, o 
tuo tarpu vis naujų svečių rin
kosi. Negana to, ant rytojaus, 
septintadieny po pietų, vėl su
sirinko keli desėtkai svečių apie 
6 vai. vak., kur vėl nauja puo
ta prasidėjo, žodžiu, baliavota 
per pusantros dienos, ir viskas 
kuopuikiausiai išėjo.

Beikia priminti, kad p-le

Grupė Northsidės veikėjų su
manė parengti Dr. Montvidui 
pagerbimo banketų. Visuome
nės veikėjas užsitarnauja vei
kėjo vardo tik dirbdamas il
gus metus, dažnai žinodamas ir 
matydamas, kad jo darbas ne
ša jam pačiam nuostolių.

Kila klausimas, kas gali jo 
darbą įvertinti. Buvo, yra ir 
bus žmonių, kurie tokio darbo 
neįvertina. Vienok yra ir to
kių, kurie įvertina ir parodo 
tų įvertinimų, kaip kad šian
dien Dr. Montvidui. Šitokis pa
gerbimas suteikia veikėjui ma
lonumo, noro padirbėti dar ge
rovei ir pažangai musų išeivi
jos. Malonu pastebėti faktas, 
kad nortlisidiečiai pirmieji ren
gia tokį banketą.

Kaip teko patirti iš rengė
jų, manoma turėti bankete da
lyvių virš poros šimtų, progra
mą ir šaunių puolų.

Linkiu Dr. Montvidui nenu
ilstančiai ir nuoširdžiai darbuo
tis ir ateityje, nes šių dienų 
lietuviški laikai reikalauja pa
tyrusių ir tvirtų dvasioje dar
buotojų.

Banketas rengiama šiandien, 
vasario 25 d., Masonic Temple 
salėje. Banketo komisija parei
škė, kad dalyvauti galės tik 
tie, kurie turės išanksto nusi
pirkę biletus.

— Artojas.

Lietuvos konsulas, p. Povy- 
las Žadeikis ir žmona jau ap
leido Chicagą.

Vakar vakarų Baltimore and 
Oliio traukiniu jie, būrelio 
draugų palydėti, išvyko į Wash- 
ingtonų, kame tris keturias die
nas paviešėję, iškeliaus į savo 
naują vietą. P. Žadeikis yra 
paskirtas generaliniu Lietuvos 
konsulu New Yorke.

Tarp ponus Žadeikius išlydė
jusių buvo naujasis Lietuvos 
konsulas Chicagoj p. Kalvaitis 
su žmona, bankininkas p. J. 
EJias, p. J. Hertmanavičius, 
poni M. Jurgelionienė, ^p-lė L. 
Gaižaitė, pp. Šukiai, pp. Drau
geliai ir k.

P. EI i ase Chicagos Lietuvių 
Prekybos Rūmų vardu įteikė 
p. Žudeikienei puikų bukietų.

Antradienio vakare atvyko į 
Chicagą vienas darbštesniųjų 
New Yorko lietuvių veikėjų, p. 
P. Bukšnaitis.

Nesenai jisai pradėjo dirbti 
Cunard Linijos laivų kompa
nijoje, ir jos reikalais dabar 
atvyko į šį miestų. Gegužės 30 
dienų p. Bukšnaitis lydės Lie
tuvon keliauninkų ekskursiją, 
kuri žada būt labai skaitlinga.

Viešėdamas Chicagoje, sve
čias naudojasi proga susipažin
ti *su vietine lietuvių kolonija, 
ypatingai su žmonėmis veikian
čiais muzikos ir teatro srityje, 
nes jisai pats yra paskilbęs dai
nų mokytojas ir režisierius.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

EXTRA! EXTRA!
DIDELĖS PRAKALBOS

Įvyks, Subatoj, Vasario 25 d., 1928 m.
8 vai. vakare

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS BAŽNYČIOS SVET.,
3501 South Union Avenue

Kalbės klebonas S. Tauta, .1. Nakrošius, pirmutinis organizatorius 
'Kantiškos parapijos, ir kiti. Šiose prakalbose stengsimės suorganizuoti 
tautiškų bažnytine draugijų, kur galės Įstoti be jokio įstojimo kiekvie
nas asmuo. Taipgi šiose prakalbose bus išaiškinta kokis skirtumas tarp 
Rymo kataliku bažnyčios ir Tautiškos bažnyčos. Kvečia Klebonas ir 

KOMITETAS.

Biblijos Studentai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514*16 Rooaevelt R<L 
arti St. Louia Avė.

CHICAGO, ILL.

Požėlos Ristynės 
Detroite

POŽĖLA

Seredoj, vasario 29
8 vai. vakaro

SOUTH SLAVIC 
W0RKERS SV.

1343 — 49 E. Ferry avė., 
arti Russell St.

Risis trys poros
K. Požėla su M. Ziminu 
J. Bancevknus su Young 
Gotch, Chris Jordan su 
Savage Toolos. Visos po
ros iki galutinos pergalės

VAIČKAUS TEATRAS
Nedėlioj, 26 Vasario-Feb

SCHOOL HALU, 48th and Honore Sis.

“KEISTUTIS”
1928

Pradžia 7:30 valandą vakare
Kalbės naujas Lietuvos konsulas Chicagai gerb. KALVAITIS

Turėsime lietuviškų progra
mą per radio W0RI) 252 met- 
res pirmadienyje, 27 d. vasario, 
lygiai nuo 6 iki 7 vai. vakare. 
Grieš orkestrą, giedos choras, 
solo ir bus kalba temoje: “Kur 
Randasi Nu mirusieji?”'

Brangus prieteliai! šiuomi 
kviečiame jumis skaitlingai ir į 
su atyda pasiklausyti šio pa
mokslo, labai įdomaus, nes da
bar atėjo tas laikas, kad jau 
Dievo žodis gali būti girdimas 
iš erdvių. Tuomet malonėkite 
mums pranešti apie pasekmes 
laiškeliu arba atvirute šiuo ant
rašu: W0RD “Sargybos Bokš
tas”, VVebster Hotel, 2150 Lin
coln

ačiū

Park, West Chicago, III.
kalno tariame širdingą 

jums.

Teatras! — Teatras!
“PAVOGTAS KŪDIKIS”

Tragedija 3 aktų

Nedėlioj, Vasario-Feb. 26 d., 1928
Stato

LIETUVIU TAUTIŠKA PARAPIJA 
SAVO SVETAINĖJE

3501 South Union Avenue 
Pradžia 7:30 vai. vakare

širdingai kviečiame savo brolius lietuvius atsilankyti. Yra la
bai įspdingas teatras. Bus ašarų ir švaraus juoko. Atsilankę 
nesigailėsite. Įžanga nebrangi.

KVIEČIA KLEBONAS IR KOMITETAI.

••• > ■

fe i ’ W;.

Ateikite pamatyti Lietuvą prieš 500 metų. Bus musų istorijos šventė. Apvaikščiosim 10-ties metų Nepriklau
somos Lietuvos sukaktuves. “Keistutis” praėjo Goodman teatre didžiausiu pasisekimu, o dabar statomas Jums, 
todėl broliai Townoflaikiečiai nepraleiskit progos pamatyti Keistutį. Tikietai 75c; vaikams 25c.

RYTOJ- Pirma Karta AmeriKoj

“™“*“Tusčios Pastangos
1*. Vaičiūno I v. komediją . ...... r . .

C* o« Taotvo Monroe St (One blw:k §OOOQma.Il 1 eaiie east of Michigan avė |
Sąstatas iš 40 žmonių 

P. SARPALJAUS orkesti
Pabaiga apie 11 v. vak.

Pradžia lygiai 8 v. vak. 
Bilietai nuo 75c. iki $1.65 

nuo 7 v. vak. teatro kasoje

OOOQma.Il
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vanagaitis ir Joza- 
vitas Chicagoje

“Naujienas” atlankė art. A. 
Vanagaitis ir pianistas M. .lo- 
zavitas, kurie sugrįžo Chica- 
gon šiomis dienomis iš gastro
liui rytiniu valstijų lietuvių ko- 
lionijose. Gastroles pa vykusios 
gerai. — Kep.

EIK SU MINIA
Plieninis valgomo kambario karas 

Uždėtas ant t niek cbassis 
“Self-Propelling” 

ši važiuojama virtuvė yra ką tik 
užbaigta, turi vėliausios mados pa
gerintus įrengimus, elektros šviesų 
ir kerosi no pečiukus.

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.

JUŠŪ LIEŽUVIS ” 
JUMS PASAKYS

Liežuvis yra veidrodis skilvio. 
Jei skilvys yra suiręs, jeigu žar
nos yra biskį užraudonavusios, lie
žuvis tai pasako ir tuomet jus ži
note, kad reikia pataisyti skilvį su 
Trinerio Karčiuoju Vynu. Nuo 1890 
šios gyduolės yra žinomos kaipo 
tonie-Iaxative, atsitikimuose nevir
škinimo, užkietėjimo, prasto apeti
to, gasų viduriuose. Visose aptie- 
kose. Rašykit pas Jos. Triner Co., 
1333 S. Ashland Avė., Chicago, III. 
Del DYKAI SAMUELIO įdėkit 10c. 
persiuntimo lėšoms.

DYKAI SAMPELINIS KUPONAS

Vardas ................................. x................
Gatvė .....................................................
Miestas .....   A-l
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Bridgeportas
Musu pralotas išvažiavo į 

Floridą šiltuose vandenyse pa
simaudyti. Ir kur nevažiuosi! 
Metinis parapijos susirinkimas 
pavyko puikiai, .lokiu nesma
giu klausimu nekelta, jokiu ne
smagių reikalavimų pralotui 
nestatyta. Viskas pasirodė ra
mu. Net į komitetą tapo pri
imtas vienas toks žmogus, ku
ris per keletą metų neturėjo 
jokio čenėiaus patekti ten, nes, 
būdavo, kai tik kas jį persta
tys kandidatu, tuoj kai kurios 
moterys imdavo triukšmą sve
tainėje kelti.

šiame gi susirinkime jis ta
po perstatytas ir komitetai) pri
imtas, ir viskas pasirodė O. K.! 
Matote, revoliucijų gadynė pa
rapijose jau pasibaigė. Jeigu 
kuriam parapijųnų nepatinka 
vienoje parapijoje, jis eina ki
ton arba persikelia svetimtau
čių parapijom kur gauna bal
so ir kur jo patarimai parapi
jos reikaluose priimama.

Beje, “Naujienose” kiek lai
ko atgal buvo minėta, kad me
tiniame parapijos susirinkime 
pralotas vienam parapijonui ne
davęs balso ir pasakęs, jogei 
tas parapijonas gyvenąs kitos 
parapijos ribose ir todėl galįs

lietuvis Konf faktorius
"ledam *viesaa Irt 

•lektros jiegą j nai» 
"s ir «enui namui Ir 
•’ainoni naujai lian<-l
hh į senas; duodameą^. ■ 
nt lengvo llmokljl-M^

r.o.

Metropolitan 
Shop

2216 W 22nd 
Pitone Caual

Electric

Street 
2*91

$15

■

yra
geriausiai

augštos

Bohemian Style Malto įstaiga 
seniausia, stipriausia ir 
užganėdinanti visus savo 
rūšies maltais, kurie yra šviesus, 
tamsus; su, ar be apynių; švariau
siai sutaisyti, stikliniuose induose; 
tai yra tyriausia ir stipriausia mal
tas. Pabandykit — tikrai užsiganė- 
dinsit. Musų krautuvėj galima gau- 
ta ivairauM reik menų. Viską pristo

Batery setą
ES IŠMAINOME į ELEKTRI-

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. 
1092 Archer Avė. Tel. Laf. 0265

bohemian styll
GENUINE 

M ALT- EXTRACT 
C°NCENTRATED - FROf*UMe 

^•ME BARLEY MALT 
PACK6D BY 
JOKUBONIS^

Atveskite mums savo seną batte- 
ry setą, mes išmainysime jį į 
elektrinį setą ir jis gaus jėgą tie
siai iš elektrinės liampos, tiktai 
už $15. Mes vartojame

ARGTURUS A. G. TL’BUS
Arcturus Radio 

Service Co., 
701 S. Wells St.

Harrison 8233

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš* 
kai ištaisytoje studijoje
M ano

delinoti telefonu.

G. JOKUBONIS
1747 S. Halsted St.

Tel. Roosevelt 7552

D 
•♦a

V

PRANEŠIMAI Lietuvės Akušerės

tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad imu 
paveik s 1 ’
traukime ūžti 
krina jums ge
rą darbą. 
Be extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, pagrabus, poki 
liūs ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halstcd Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III. c

2 S i mano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja £ 
skolina pinigus ant lengvų išlygų 
Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas

■ 2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887 ■
■ 99 ■■■■■■■ ■■■■31 ■■■■■■■■■■■

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYK IT savo namą ir mokėkit iš {plaukų, pakeliam 

namus, jdedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Milvaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475

Kaip surasti Goodman te
atrą, aiškiai parodo šio pa

veikslo piešinys; Rytoj 8 

vai. vakare daug Chicagos 
lietuvių trauks tuo keliu, 
kad pamatyti art. Pilkos 
statomą komediją “Tuš
čios pastangos”.

North Side ir Kitur. — šiuomi 
pranešu gerb. bankinio dalyviams, 
pagerbimui gerb. Dr. A. Montvido, 
visuomenės veikėjo, kurie turite ti
kintus, tai neužmirškite šį šeštadie
nio vakarą, vasario 25 d., dalyvau
ti. Tie kurie nepirkote, bet mano
te ateiti, tai neapsivilkite, nes ne
busite įleidžiami. — Komisija.

anai parapijai priklausyti. Vie
nok kai šis parapijonas atne
šė dešimtinę kortelei pirkti, tai 
jo dešimtinė buvo priimta. Pa
rapijom) nepasiųsta kiton para
pijon užsimokėti ją.

Ir dar vienas dalykas verta 
paminėti. Vienas žymus para
pijonas, kuris ėjo trustiso pa
reigas, jaučiasi įžeistas. Daly
kas toks, kad jo vieton paskir
ta kitas, žmogus dirbo kaip iš
manydamas geriau, bet kas pa
sirodė? Jis jaučiasi, kad jo dar
bas neįvertinamas. Ir reikia pa
sakyti, kad kun. Krušas pasi
elgė su juo ne mandagiai.

— Parapijonas.

Katalikų bažnčios 
pranešimas

Sekmadienyje, vasąrio 26 d., 
katalikų bažnyčios pamaldos ir 
pamoka prasidės 10:45 vai. ry- 
:e mald vietoje 3125 So. Parnell 
avė. Kun. F. A. Geniotis sakys 
pamokslą klausimu: “Kas yra 
tikroji katalikų bažnyčia?”, šir
dingai užprašo visus lietuvius.

— Komitetas.

Roseland
Lietuvis aptiekanus stato na

mą $150,000 vertes prie kam
po 107-tos gatvės ir Michi- 
gan avė. Toje vietoje pirm 
44 metų buvo holandų kapi
nės

Tas aptiek orius yra p. S. Vi- 
limavičius, jau 17 metų gyve
nas Boselande. Jo statomas na- *
mas bus trijų aukštų, 55 per 
100 pėdų. Name tilps 5 krautu
vės, 3 ofisai ir 13 apartmentų 
gyvenimui. Tiek krautuvės ir 
ofisai, tiek gyvenimui butai 
bus įrengti sulyg paskutiniais 
reikalavimais. Trobėsis kainuo
siąs 150,(XX) dolerių. Už vieną 
lotą p. Vilimavičius sumokėjo 
$55,(XX). Skiepą jau baigia ka
sti.

P-no Viliniavičiaus sumany
mu pastatyti tokį namą Bosc- 
lande patenkinti visi biznieriai, 
nes šitokis trobėsis pakels ver
tę apielinkes nekilnojamos sa
vasties. Todėl jie linki jam 
gerų pasekmių.

Kalbamas trobėsis užims 
šiaurvakarinį kampą, čia yra 
buvusi holandų bažnyčia, Kur-i 
tapo nugriauta pirm keleto me
tų, o pirm to buvo jų kapinės. 
Kaip rekordai rodo, jau bus 44 
metai, kada paskutinis nabaŠ- 
ninkas tapo jose palaidotas.

Dabar, kasant skiepą, pirma 
dieną iškasta 20 grabų, antrą 
— 15. Grabai pusėtinai apipu
vę, bet dar laikėsi, kol nejudin
ta jų iš vietos. Bet kai, ka
sant, mašina pramušdavo grabą, 
tai pasirodydavo, kad jie pilni 
vandens. Kasdami, grabų nepai
sė. Maišė su’žeme ir pilė j ve
žimus. žmonės labai suįdominti 
kapinių suradimu ir šiuo laiku, 
kai mašina dirba, daugybė sto
vi ir žiuri.

Ą. Narbutas.

Vėlesnė žinia: Penktadienyje, 
vasario 24 d., holandų parapi
jos nariai, kure turi didelę baž
nyčią ant kampo 107 gatvės ir 
Michigan avė. (kitoje gatvės 
pusėje nuo sumanyto statyti 
namo), sustabdė kasimą skiepo. 
Kaip ilgam laikui darbas bus 
sustabdytas, kolei kas neteko 
sužinoti.

Cicero

“Laimes ieškotojai

kp.

Vaidi- 
kuric 
pirmą

Pereitą sekmadienį SLA. 
statė scenoje 4 veiksnių 
mą “Laimės ieškotojai”, 
no kuopos nariai. Kai 
vaidintojų išėjo scenon
kartą, bet tarpe patyrusiųjų 
vaidintojų jų neapsipratimas su 
scena buvo ne pastebėtas. Ir 
kaip iš darbo žmonių, negali
ma daugiau nei reikalauti. Kiek
vienas stengėsi savo užduotį 
tinkamai atlikti. Kuopa turi 
būti dėkinga vaidintojams ir 
vaidintojoms, kurie nesigailėjo 
triūso.
“Laimės ieškotojai” yra dide

lis veikalas, puikiai atvaizduo
jąs musų pačių praeitį ir da
bartį. Patarčiau kitiems tą vei
kalą lošti.

Dabar apie publiką. Jos susi
rinko beveik pilna svetainė. 
Daugelis pavėlavo. Blogai, kad 
neišmoksta laiku susirinkti. 
Vidinimo laiku publikos elgęsis 
kartais buvo nepakenčiamas. 
Kodėl taip yra? Sunku įspėti. 
Butų laikas išmokti tinkamiau 
elgtis.

Vadinasi, SI A. 194 kuopa pa
rodė ką ji gali. Jau daug metų 
kuopa savorankiai veikia. O bu
vo laikai, kada veikta sutarti
nai. Bet dabar kitokia gadynė. 
Pakantos, sutarimo veikime nė
ra. Ir šis vakaras kone neiširo 
dėl visai menkų priežasčių — 
dėl spaudos. Mat, kai kuriems 
kuopos nariams rupi tik jų par
tija ir tik tos partijos naudai 
jie dirba, žinoma, partijos dis
ciplinoje.

Gaila, kad daugelis Susisivie
nijimo narių (o nesupranta. Pa-

nuo 
yra

ne

pos susirinkime komunistai į- 
vėlė “prieš-fašistinę” tarybą 
(kuri yra komunistų padaras). 
Nors kuopoje jie nesudaro na
rių didžiumoj, vienok užsispi- 
rimu pravaro savo skymu«. O 
tai reiškia, kad žmonės, didžiu
moje, nebupranta komunistų 
machinacijų. Nes kaip komu
nistai gali kovoti su fašistais, 
kuomet vieni nesiskiria 
kitų, kuomet vieni ir kiti 
kruvini diktatoriai.

Kodėl plačioji visuomenė
atskiria blogo nuo gero? Fašiz
mas ir bolševizmas niekam ge
ro nodavfi ir neduos. Jis tik 
blogumo darė ir darys. Tat 

plačioji vsiuomene turėtų paro
dyti fašistams, — juodiesiems 
r raudoniesiems, — kad ji su- 
oranta tuos paukščius. Ypatin
gai SLA. nariai turėtų tų žmo
nių šalintis.

Štai ateina Susivienijimo pil
ančiosios tarybos rinkimas, 
/isų narių privalumas atiduoti 
balsą už senuosius kandidatus. 
Komunistai šmeižia kandidatus, 
kurie nešokinėja per ištemptą 
jų virvutę; komunistai perša 
savuosius kandidatus; jie yra 
pasiryžę ant žūt būt užkariau-

ti Susivienijimą, o paskui tapt’ 
jame tokiais diktatoriais, kaip 
kad Rusijoej.

Susivienijimo nariai, budėki
te, kad nereikėtų gailėtis po 
laiko. Skaitykite SLA. atsišau
kimą, tilpusi “Tėvynės” 7-tame 
numery. ,

O jeigu jums ne brangus su
taupyti centai, kurie senatvėje 
ir ligoje teikia jums paramos, 
tai darykite taip, kaip iki šiol 
darėte: nelankykite susirinki
mų, ant visko numokite ranka.

Seniau, kol organizacijai nc- 
grumojo pavojus, nebuvo nė 
žalos, kad vieni kiti tinginiavo. 
Bet dabar nepaisymas organi
zacijos reiškia pragaištį vi
siems. Pabuskite visi! Šie rin
kimai pildomosios tarybos 
ir busiantis seimas nulems Su
sivienijimo ateitį. O pragaištis 
gresia kaip tik iš bolševikų-ko- 
munistų puses, nes jie jau ne 
vieną organizaciją suskaldė.

—K. P. Deveikis.

JUOZAPAS JOVAIŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 24 d. iš ryto, 1928 m., 
sulaukęs 50 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoj, Panevėžio ap
skričio, Naujamiesčio parapi
jos, Lueagalio kaimo. Paliko 
dideliame nuliūdime seserį 
Petronėlę ir 3 sesers dukteris, 
kurioms gadijas dėdė, Oną 
Grjgulienę, Uršule Vasnaus- 
kienę ir Eleną Jovnišaitę, o 
Lietuvoj 2 broliu Teodorą ir 
Stanislovą irseserį Marcijoną.

Kūnas pašarvotas 
Masalskio naujoj 
3307 Auburn Avė.

Laidotuvės bus 
vėliau.

Nuliūdę liekame 
Sesuo ir

randasi 
koplyčioj,

praneštos

Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Masalskis Tel. Boule
vard 1139.

JONAS BANKAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 12 d., 10:39 vai. nak
tį, 1928 m., sulaukęs 50 me
tą amžiaus. Gimęs Šiaulių ap
skrity, Šiaulėnų parap., Dir- 
voniškių viensėdyj. Paliko di
deliame nuliudime moteli So
fiją po tėvais Gudulauskaitę, 
dukterį Urną, pusbrolį Vladą 
Skukauskį, o Lietuvoj 2 bro
liu Juozapą ir Antaną, seserį 
Kazimierą. Kūnas pašarvotas 

Kti<i<*iki<> kovlydioj, 
4005 S. Ilerinitafje uvo.

Luidotuvčs įvyks panedėly, 
vasario 27 d., 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. 
pijos bažnyčią, 
bus gedulingos 
velionio sielą, 
nulydėtas į šv. 
pi nes.

Visi a. a. Jono Bankauskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Duktė, Pusbro

lis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

Nikolo para- 
kurioje atsi- 
pamaldos už 

o iŠ ten bus 
Kazimiero ka-

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

A. V10IK AS-LULEVICH
AKUSERKA 

3101 South Halstcd Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 11J5 
Baigusi ak u š e- 
rijo8 kolegijų; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b li
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
priei gimdymą, 
laike gimdy m <» 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reiks 

skelbime "‘lYiščios’ Paskui- ,uose moterim* 
ir mergi n o m s,

Nauji Visuomio Debatai, sekma
dieny, vasario 26 d., 2 vai. dieną, 
Mildos svetainėj (3142 S. Halsted) 
Visliomis prirodys katalikų bei 
krikščionių tikybos tuštumą ir blė- 
dingumą, o ją atstovai gins. Pirmi
ninkaus adv. K. Jurgelionis.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

KLAIDOS PATAISYMAS. Artisto 
Pilkos i_______ ______ _____
gos”, kuris tilpo “Naujienose“ va
kar, per klaidą praleista pavardė kreipkitės, o ra 
J. Puišio. šiuotni tą klaidą .atitaiso
me. site pagelbą 

Valandos nuo - 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai vakar*-

Akių Gydytojai

Barbora Ona 
Grubminienė

DVIMETINfiS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Mirė po sunkios operacijos 
Vasario 27 d., 1926 m. palai
dota Kovo 3 d., šv. Kazimie
ro kapinėse, Chicagoje. Pa
liko vyrą Kazimierą ir duk
terį Teofilę, brolį Joną Juo
dį Amerikoj ir brolį Aleksan
drą Juodį IJetuvoj ir seserį 
Emiliją Krasauckienę 1 sietu
voj.

Pamaldos alsibus Šv. Ag- 
nieškos bažnyčioj, Pershing 
Road ir Rockwell Street Pa- 
neddlyje, 
vai. ryto.

Jau du 
atsiskyrė 
motinėlė 
būna jai 
Žemelėj ilsėtis.

Liekame nuliūdę,
Vyras, Duktė, Broliai 
ir Sesuo.

bažnyčioj,

Vasario 27 <k, 7

metai sukako kaip 
nuo musų mylima 
Barbora Ona. Lai 
lengva šios šalies

Graborjaį______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet asti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriis ir 

Ba Ižam notoj aa
2314 W 23rd PI.

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

Simpatiškas 
Mandagus 

ĮBĮjĮt. jąl Geresnis ir Pi- 
'fflHffįBgesnis Už Kitų 

Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

1605-07 So. Hennitage Avė. 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenae 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKVRIUS 
>201 Auburn Avė., Tel Blvd 3201

Lietuves Akušeres

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj rietoj 

DR. VAITUSH, O. D.

AKIŲ SPECIALISTAS 
akių įtempimą, kuris 

galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotu- 

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

Phone Bo įlevard 7589

esti

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

OPTOMETKIST

Uhune Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenae 

ir 805 Eust 47th Street
Phone Kenvvood 1752
Praktikuoja 20 metų

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
i akinių

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

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

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

Phone Carvd 0523

kietu viai Daktarai

D R. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820

Res„ 6641 South Albany Avenne 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4. S Nedalioj 10-12 <1.

Phone Victory 4952 
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA I
3252 South Halsted Street

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

Kampas North Avė ir Robey St
Vaivados; t Iki 8 po pietų, 6 iki R vak.

Tel. Brunswick 1983
Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė ivie«» ir diathermia

kv pagal sutartj.

i A. L. 0AVID0N1S, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kemrood 5107

VirSui Unlversal
State Bank ....

Moterys ir mergi
noa kreipkitAa su Valandos 
»»ikalals nuo 12 iki

- 'hkaro. Kitu lai-

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

apart ftventadienio ir ketvirtadienio

Mrs. N. Žukauskas D.N.
Registruota Akušerka ii

Na p ra pat ė
3249 S. Morgan St.

Patarimas dykai

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

gydytojas ik chirurgas 
1821 South Halsted Street

Chicago. III



šeštadienis, naujienos, chicago, m,
Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai

Fe»L| hune Hepublic 0(1X3

Dr. V. B. Milasz0wicz
Dentistas 

2559 VVest 63rd Street 
Cor Hockwell Si

Educational
__ Mokyklom

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS - !

Gerai lietuviams žinomas per 25 m 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas i>

. įkufteris
I Gydo staigias Ir chroniškas liga* 1 

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakar* i vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
CHICAGO, ILL. ajU8 metodus X-Ray ir kitokius elek-

------------------------------------------------- t ros prietaisus.
Off. A res. Yards 3557 Ofisas Ir Laboratorija: | vais išmokėjimais

IW IfiVAQ MHfk'TTG 1125 St netoli Morgan Si
I7K. AO IrlMVIkUS Valandos: Nuo 10—12 pietų b resonator

Dentistas
3101 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos; nuo 9 ryto iki 9 vakan.

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110

Naktj So. Shore 2238. Boulevard 648>

reiephone Hemlock 0066 
DR. B. J. ROOTH 
LIETUVIS DENTlStAS 

X Ruy Laboratorija 
7054 S. VVestem Avė. 

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 
l *(M) iki 5:00 p. M. 6:00 iki 8:30 

CHICAGO

12:00 
P M

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai — . 

Ofisas
• 729 Soutb Ashland Avenue, 2 lubo* 

(Titcago, lllinoia.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik) 
vai po pietų 
ak aro. Nedėl

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
tenor banjo, kaiha $38.75, labai leng- 
vais išmokėjimais. imoiwn

Instrumentai prirengti su gražiu , A* 
_____ vėliausio tamsio walnut 1 
medžio, (skaitoma skrynute, šis spe
cialia pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30; 
vakare.

Mumford Music
Studios,

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

Business Service
_______ Biznio Patarnaviinas

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 
įmokoti, kitus į du metus išmokėji- 

■_’2ganėdinimas garantuotas.
ABBOTT CONSTRUCTION CO. 

5201 Wtost Grand Avė. 
Bershire 1321 

MR. PARIS

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Male-Female
Darbininkių Reikia

Furnished Rooms

4
' i ir nuo 7 iki 8:30 vai 

edil nuo 10 iki 12 v dieną 
Phone M»dway 2880

Phon* Canai B222
DR. S. BIE21S
Gydytojas ir < hirurga» 

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

Vai., i -3 ir 7—8; Ned 10—12 ryu
He/idenrija 664(1 S. Msplew<»n<j A v, 

Tel. Republic 786> 
CHICAGO ILL

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
‘'alandos- 12 iki 2 ir 6 iki 8 P 

4er*do» vakare uždaryte
Nedėlioj pagal «u tarti

M

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

3464 Soujh Halsted Street
Of»M(> valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Re*. 3201 South Wallace Streei

Office Boulevard <042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
<645 Soutb Ashland A vena* 

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 05.37
DR. MARYA 

DOWIAT—SASS
. H07 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauju 
dstema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinį mokslą j devyhis mėne 
sius; aukštesnį mokslą j vienus me 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo mokslus 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jum* 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi 
te abelnai ir visose mokslo Šakos 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

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

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

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864.

III.

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

STANLEY SIWIEC & CO. 
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

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

t Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

□uo 9 iki 11 v. 
nuo 6 iki 9 vai vak

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DU. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Mes užtikrinam jums 
gers danty darbą

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

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėki:

$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 Roųue
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
. Kalbu lietuviškai 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

IŠMOKIT AUTOMOBILIŲ 
AMATO

Išmokit automobių mechanizmo, 
ignition ir battery. Praktiškas ša- 
poj darbas ant automobilių visų iš-;

I dirbysčių ir motorų. Mes turime ga
ražą ir taisymo šapą sujungtą su 
musų mokykla. Praleiskite su mu
mis dieną arba vakarą ir persitikrin- 
kit. Maža mokestis už mokslą. 
Darbas kuomet mokinsitės 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

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime jus Designing, 
i kirpimo ir siuvimo j trumpą laika 
I ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Misceliaiieuus

ik

Advokatai

Telefonas Boulevard 1939 
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos*.

JOSEPH J. GRISU 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namu Telefonas Republic 9725

SOL EITIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys 
2118-20-22 So. State St, 
Cicero Branch 
Phone Victory

Chicago 
4606-06 W. 22nd St 
2454. Lawndale 2454

9ik> 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 *
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St- Chicago. (11

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2103 W. 63 rd St., S uite 3

Prospect 1028
Ros. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9
Nedalioj pagal sutarti

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

, KAM MOKĖTI daugiau už anglis 
kad mes galim datsatyti jums u? 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliai* 
Šmotais.

Boulevard 1036

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.)

Kontraktoriai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

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

MALEVOJAM, dekoruotam — At- 
sisaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to 
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 
Lawson Painting & Decorating Co.

Kedzie 5556.

PERK RAUSTOME 
j visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056
Vakarais Monroe 6629

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu- 
rimus užtaisome už $3. Darbas ga
rantuotas.

C. M0SER
645 E. 48th Place 

Yards 1034

GENERALIS
KONTRAKTOR1US

S. A. ZOLP
834 . W. 33rd St.

Statau namus ir garažus, 
taipgi taisau sęnus namus. De
du fundamentus ir visus kitus 
darbus.

Financial
Finansai-Paskolos

Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai

A. A. SUKIS 
advokatas 

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 West Washington Street 

Cor Washington and Clarks Sta 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8396

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuleisim© pigiau 5% 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MENESIAI DEL Iš 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE 
KO ĮMOKĖTI, {vedam plurn 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas 
0398 
ING &
Cottage Grove Avė.

kai. Oakland
R1GHT WAY PLUMB

HEATING CO.. 4582

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus

GYDO
Kraujo, odos, chroniškai

senas žaizdas ligas recta

OR. J. W. BEADDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

nu

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

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. W. Beaver & Co
BUDAVOTOJAI

2044 N. Fairfield Avė.
pastatys ir finansuos
2-8 flatiniuR. krautuve:
pastatys ir finansuos bungalovv, 
2-3 flatinius, krautuves ir apt. ant i 
jūsų loto. Teikiame planus ir ap- 
skaitliavimą.

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—1 po piet. ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6358

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piei
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1316

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

Nedėl lomi s nuo 9 iki 12 ryto.

Phone Independenco 0878

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Ru.<as Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. 
kom malevą, popierą, stiklus ir i

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S- RAMANČIONIS, Sav.

J . Užlai- 
popierą, stiklus ir t. t.

PASKOLOS $100 ir daugiau, jūsų 
notomis, legalėmis kainomis. Savai
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be 
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
ir 3 morgičius labai žemu komisu. 

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Milwaukee Avė., 

netoli Western

3166 Lincoln Avė. 
Room 301 

netoli Ashland

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

lies. Iclephuuo riaza 320U

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

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

Pfitnyčioi.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

■ užganėdinimą. Jvvedam elektros 
i dratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t,
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.) 

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

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

50% PIGIAU už sausį ir vasari. 
Pleitseriavimas, popieravunas, ęal-Į 
ąim, malevojimas. Matyk mus ėlan- 

’-'O,
Brumnvick 5023.

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, UI.

KUOMET JUMS REIKIA PI
NIGŲ, ATSIŠAUKIT PAS:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

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

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

Tel Canal 1875 
į visus departmentue 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

2-RUS MORGICIUS
Padarome j porą dienų 

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

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

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

amai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5812 West 
22 St. Cicero, III.

RENDON geras ruimas dėl inte
ligentiško vaikino, garu apšildomas 
yra garadžius. 7145 S. Washtenaw 
Avė. Tel. Hemlock 8177.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 į savai
te, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

PASIRENDAVOJA kamabrys dėl 
vieno arba dviejų vaikinų su valgiu. 
P. Gricius, 6614 S. Sacramento Avė.

APŠILDYTAS kambarys rendai 
inteligentiškam vaikinui. Su valgiu 
ar be valgio. 7110 S. Maplevvood 
Avė.

DABAR LAIKAS {STOT 
Į NAUJIENŲ SPULK4 
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

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

1726 W. Chicago. Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

. 3335 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 Dearbom 4636, State 5864

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2l/s nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komišino. * 

. S. OSGOOD, 
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

vai.

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

Person» I
__________ Asmenų Ieško

VELTI JI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2800 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

LIETUVIŲ ATYDON
Ar jums reikia pinigų — jei jus 

turite bile kokį seną auksą, sidab
rą, platinum, sulaužytus laikrodė
lius ir t. t. Mes mokame cash. 
Parker Grotthuss Silvei’smiths Co. 
Hyde.Park 6522.

IEŠKAU Augusto Sidabro, gyve
na Chicagoj. Prašau labai dėgingai, 
kad atsišauktum laišku pas mane. 
Frank Abbott, Morgan Town, W. 
Va., Chaplin Coal Co.

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 jųš 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.

INTELIGENTIŠKI lietuviai vyrai 
arba moteris, norintis dalyvauti 
“Naujienų” kontesto kontestantais 
— bile kurioje lietuvių kolonijoje, 
kad laimėjus dovanas iš “Naujienų” 
esate kviečiami atsikreipti i “Nau
jienų” Kontesto Den. asmeniškai ar
ba laišku nevėliau Kovo-March 1 d., 
1928.

“Naujienų” Kontesto Dep., 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Lietuvių Pardavinėtojų 
Viršininkų

Čia nėra paprastas darbas. Jis 
yra prie didelės Chicagoj įstaigos. 
Patyrę lietuviai čia gaus gerą algą 
kaipo pardavinėtojai arba kaipo vir
šininkai, kurie gali suorganizuoti ir 
prižiūrėti didelį būrį pardavinėtojų.

Gal būt tik keletas tokių vietų 
randasi kaip ši. Tai yra labai ge
ra vieta atsakančiam ir inteligen
tiškam vyrui, kuris nebijo didelės 
atsakomybės. Parinktiems vyrams 
bus suteikta nepaprasta proga kuri 
suteiks didžiausį pasisekimą ir lai
mę. Jei jus turit pasitikėjimų sa
vyje ir manote, kad galite išmo
kinti vyrus už pardavinėtojus, jus 
esate tokiu vyru Kurio mums reikia. 
Jums bus suteiktas geras ofisas, 
puikios apystovos ir puiki proga 
darbui. Mes suteiksime jums sek
retorių ir visą pagelbą kokia tik 
bus jums reikalinga ir kad jums 
butų užmokėta didžiausia alga Chi- 
caęoje.

Rašykit laišką pažymėdami savo 
amžių ir patyrimą ir pasakykit vis
ką apie save ir manote, kad tas 
jums pagelbės spręsti apie jus jūsų 
naudai. Jūsų laiškas bus užlaiky
tas ir jūsų dabartinis samdytojas 
visai nežinos, kad jus norit daryti 
permainą. Jei jūsų laiškas bus 
toks kokio mes norime, mes jums 
pranešimo greitai, kad atvažiuotu- 
mėt pasikalbėti. Pažymėkit laiške 
kokiomis kalbomis kalbate ir kokios 
tautybės esate.

Laišką adresuokit taip,
Mr. E. A. SULLIVAN, 

Room 840,
608 S. Dearbom St., 

Chicago, III.

RENDON kambarys vienam vai
kinui su valgiu ar be valgio. 5836 
So. Washtenaw Avė. Republic 
9088.

RENDON kambąris vienam vai
kinui ar merginai; apšildomas. 
63§ W. 18th St. 2nd fl.

PARENDAVOJU kambarius vy
rams, merginoms ar vedusiai porai. 
Kambariai šildomi ir pigus. Aš esu 
našlė moteris; atiduosiu pigiai. 
Ona Strazdienė, 1921 Canalport av. 
Ist fl.

RENDON kambarys prie mažos 
šeimynos, šviesus, apšildomas; vai
kinui ar ženotai porai. Ant antrų 
lubų. 4014 Brghton PI.

RENDON kambaris vaikinui ar 
merginai, apšildomas garu. 3256 S. 
Union avė. Įsi fl.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas, pir

mame arba antrame aukšte, pečiumi 
šildomas, yra elektra, naujai vami- 
šiuotos grindys, rendos $18. 3365 S. 
Morgan St.

RENDON 4 kambarių flatas, nau
jai dekoruotas, yra elektra ir toi- 
letas, $15 j mėnesį 4221 S. Węjls st.

REIKALINGAS pusamžis darbi
ninkas farmos darbui — kreipkitės: 
Chas. Mathes, R. 1, Free Soil, Mich.

RENDAI Storas tinkamas bile 
kolciam bizniui. Garu šildomas. 
Naujas namas. Vėliausios mados, 
randasi 3337-39 So. Halsted St. 
Atsišaukit prie savininko

P. ADOMAITIS 
6630 Talman Avė. 

Prospect 3938.

AR JUS norit gerai apmokamo 
ir lengvo darbo? Už $25 mes iš- 
mokycsime jus būti profesionaliu 
šoferiu. Garantuojame laisnį ir 
(statysime jus į gerą vietą. Atdara 
vakarais.

Atsišaukite
5317 Cottage Grove Avė.

REIKALINGAS janitoriaus pa- 
gelbininkas, turi būti unijistas, ne
vedęs, matykit janitorių, 1134 In- 
dependence B!., basement.

REIKIA patyrusių operatorių prie 
žiurstų ir arėsiu, taipgi “binders”. 
Atsišaukite, Leo Broyde, 1462 VVest 
Madison St.

REIKALINGAS janitoriaus pa- 
gelbininkas. Turi būti unijistas ir 
suprantąs savo darbą. F. Lokis, 
11146 Vernon Avė. Tel. Commodore 
2475.

KEIKIA anibitinsu lietuvių pardavinfiti 
įrengtą žemę Southwe«t Side. turi kalbėti 
angliukai, gera proga tnlkanUomn vyrams 
Matykit Poną Harris. HARRI8 AND UNOER 
331U W. 63rd 81. Hemlock 0203.

MUMS REIKIA 6 LIETUVIŲ 
VYRŲ IR MOTERŲ 

Prie musų naujos subdivision 
Tai sensacija 1928 metų! 

SALES MANAGER1Ų 
SALESMENŲ 

SALES LADIES 
CASH KOMIŠINAS 

% MYLIOS TOLUMO NUO 
COTTAGE GROVE AVĖ. 

' BIZNIO FRONTAGE 
PRIE DVIGUBOS SECTION 

LINIJOS

Pradžia dėl jūsų yra gera. Dide
lis namų statymas dabar eina ant 
musų rezidencijų žemės. Teikiam 
tikrus nurodymus ir 100% koperaci- 
jos. Duodamos cash dovanos. Pasi- 
matykit su manim asmeniškai.

H. E. RUCK, 
DIRECTOR OF SALES, 

T. F. McFARLAND CO., 
7439 Cottage Grove Avė.
> Triangle 7662.

REIKALINGAS darbininkas nak
timis, pageidaujama nevedęs, 6052 
So. State St, garadže.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, nevedęs, unijistas. 1305 
S. St. Lo'uis avė.

REIKALINGAS antrarankis kepė
jas prie kėksų ir duonos. 850 W. 
18 St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Mergina 19 melų ką tik atvažia
vus iš Lietuvos pajieško darbo prie 
kriaučių, nes yra patyrusi siuvėja, 
arba prie kitokio darbo.

5521 So. Nevviand Avė. 
Phone Prospect 8116.

ESU patyrus virėja, tinku dirbti 
dienomis ar ifaklhuis. Ieškau dar
bo. Tel. Lul’ayettc 8511.

RENDAI 6 kambarių flatas, mau
dynė, pečiais apšildoma. Randasi 
3113 So. Halsted St. Raktai Store. 
Savininkas 3959. W. Ferdinan St. 
Phone Van Buren 0256.

RENDAI 3 flatai 2 po 6 ir 1—4 
kambarių, garu šildomi. Renda pi
gi. 5671 S. Normai Blvd. Tel. Englc- 
wood 2873. Galit matyti nedėlioj 
visą dieną.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

ATYDA saksofonistams, pianis
tams ir smuiko mokiniams. Mes or
ganizuojame orkestrą. Atsilankykit 
ir prisidėkit. Mes išmokinsim jus 
groti.

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

FONOGRAFAS ir vargonai, $50 
už abudu, cash arba išmokėjimu, 
6136 So. Halsted St.

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

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St

TOM BROWN 
BENAS IR ORKESTROS 

MOKYKLA
Privatiškos instrukcijos visokių in
strumentų patyrusių profesionalų 
mokytojų. Dykai benas ir orkestrą 
mokiniams, įskaitant šokius, biskį 
primokėti kitiems. Mes išmokinsim 
jus groti bile kokį instrumentą.

31 W. Lake St.
Ph. State 0796

Radio
RADIOLA 17, 6 tub, “eleetrie”, 

su geriausiu RCA Laud Speaker, 
100A. 4 savaites atgal mokėta 
$192.50, dabar parduosiu labai 
pigiai, norinčiam įsigyti ge
riausios rųšies radio seto yra dide
lė proga. Taipgi turiu parduoti, 
augštos rųšies Cone Laud Speaker, 
galima pritaikyti bile setui; vietro, 
Vargonus. Viskas pigiai. 6915 So. 
Rockwell St. Prospect 10472.

ATSINEŠK šį skelbimą^ su savim 
gausi 10% pigiau. Atsivesk savo 
draugą, kuris pirks radio gausit 
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 3852

PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pasekmių — nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bile kur. MacCavlcy, 
Edgewater 6161.

(Ųoutiuued un page 8)
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(Continued from page 7)

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą — gausi. 

10% pigiau. Atsivesk draugų Kurie! 
nori pirkti radio, mes duosim jums Į 
20% pigiau.

PRADĖKIT NAUJUS METUS
Su nauju Radio. Nusipirkit sau1 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų verte už viską ką 
tik pirkaite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysimo 
jums setą ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas' 
garantuojama.

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

STERLING SHOP RADIO
4323 Lincoln Av. 8243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

TIKRAS 
n.\N. 
1926.

B A RG EN A S. CHECROL ET 
192(1, knlų naiijn#, $295. 

HroUk’hain. pecfcct, $565. Atd 
FINANCE CO. 

(1039 Cottiige Grove Avc.

SE- 
Hudson. 

lara vak.

Jimų pas! rinki nuui, $95 
Studabakcr 1925 coupe. i«Tfc<-t 
Chevrolet. 1925 Hport toiirinu 

Emvx (I) 1924 coupe 
0030 i'ottaire Grove A ve.

PARDAVIMUI grocer store. 
Parduosiu pagal teisingą pasiulyma, 
nes turiu du bizniu, negaliu apeiti, 
turim vieną parduoti, 4522 South 
Hermitage Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemt Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For qale
Namai-žemi PardaVimui

HUDSON COACH. 1920. kaip naujas. $295 
lAmokėjimala arba matnaia. Atdara vakarais. 

FINANCE CO. SALE
7001 Stoney laland. Fairfax 8030

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
bučernė, su namu arba be namo, 
šaukit Hemlock 3130.

OLD8MOH1LE 1927, 4 durų i«'d i:i, 
ja* karan. garantuotas, 5800 mylių, 
duosiu pigiai. $750 — $300 įmokėti.

0718 So. VVentcrn Avė.
Henilocč 8084 Mi. ARGO

nnii- 
par*

OVERLAND 1926. DcI.umc (1 cillnderiij 
sedan. iirodu kaip naujas karas. $<*135, įmo
kėti $100.

7020 So. HnhtiHl St.

W1LLYS KNIGHT coupe Medau, 5 pa- 
ftiiitcrių. nauji tnjerai, naujai inalevotan. 
motorits A-l stovyje, naujo karo garantija 
mainytum | junų nuną kart), kitu* j 1" 
inčneniu iAmokėjimui.

592(1 S. Keltie Avė.

PARDAVIMUI grosernė, labai 
geroj vietoj, priežastis patirsit ant 
vietos. 749 W. 48th PI. Blvd. 7595.

KRIAUČIŲ šapa. Sena išdirbta 
vieta ant biznio gatvės. Pigi renda, 
daug darbo, lietuvių apfelinkėse, 
nėra kito lietuvio kriaučiaus ap
link. Del labai svarbios priežasties 
parduosiu pigiai. 315 E. llth Str., 
Chicago Heignts, III.

Tel. 2270.

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo atsa

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

G. & W. Radio Co.
6200 So. Halsted St. , Normai 14G4

PAIGE 1925, sedan, gerame sto
vyje, vienas musų geriausių barge- 
nų. $375 Faget Buick Co., 4400 
Archer Avė.. 1 blokas j vakarus 
nuo Kedzie. Virginia 1200.

PARDAVIMUI Atlantic Cab buick 
karas, pigiai. 986 W. 81 St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

VALGOMO kambario setas, $5, ga- 
Kiniai pečiai, $6. lovos, $2, dreseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak-1 
šiai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, | 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utaminke. 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schvvartz Bros. Storage, 6-10 E. 61 st.

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas. 100 

garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparcĮiioti už cash — S150 iki $300. 
Jus sutaupysit i/3, veikit greit.

Montrosc Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

DIDELIS IR GREITAS PELNAS 
BE RIZIKOS

Tapkite savininku augančių gy
vulių, kurių sveikata ir gyvastis yra 
apsaugoti. Jums nereiks jais rū
pintis, o iš jų pardavimo gausite 
gvarantuotą pelną, kas keturi mėne
siai. Pelnas 60 nuošimčių j metus 
ant intlėtų pinigų be darbo su pil
niausiu saugumu. Indėti pinigai 
saugesni negu banke. Atsiimti ga
lima visados su pelnu pardavus gy
vulius. Laikas prisidėjimo aprube- 
ži utas.

Atsišaukite tuojaus adresu.
Naujienos, 

Box No. 1046

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai grosernė, 
kendžių, moKyklos daiktų krautuvė. 
Turi parduoti greitai, nes vienas 
negaliu varyti biznį. 463-1 S. Fair- 
field Avė.

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI bučeroės 

ice boxes, 2 skelos, lentynos, 
ir mėsos malama mašina.

Savininkas randasi v 
2500 W.‘69th St.

fikčeriai, 
barai Į Už Dyką Restaurantas

Puikiausi proga biznie- 
[ riams; parduosiu pigiai res- 

, j taurantą arba mainysiu ant 
totus rakandus ir mokame geriau- IiedlGOliO namo, loto, aUtO- 
sia kainą. Taipgi parduodame gerus mobilio. Restaurantas turi 
1357 W Lake. Monroe 0056 arba va- būti parduotas arba ISmai- 
karais Monroe 6629. nytas Šitą Savaitę. KaS pil-

,mas, tas laimės.- 
iri

MAINYSIU savo bungalow arba 2 
ar 3 flatų namų j fafmą, lotą, biznį 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 
0909.

Republic 9883 ANT IŠMAINYMO
3 aukštų muro namas, 8 pagyve

nimai ir Storas, pagyvenimai po 5 
ir 4 kambarius, ąžuolo medžio 
baigimas, naujos mados pečiais 
domas, išmainysiu ant “privat” 
mo. arba geros faunos.

ABRAMAVICZE
2141 W. 22 PI. Tel. Canal 5565

uz-
Šil- 
na-

MES MOKAME brangiai už jūsų 
senus rakandus, pečius, kaurus 
t. t.

BROVVN FURN. CO.
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė. 

Phone Lafayette 5107
PARDAVIMUI rakandai nebran- • 

giai. Atsišaukite 5:30 vai. vakare. 
6836 So. Rockvvell St.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

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

>- ENTRA -—
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 

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

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St.
Box 263

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

b^R'MA^ANT^TšKi aTn YMC)
195 akeriai 

rių dirbamos, 
upe bėga per 
me padėjime, 
Iš priežasties 
namo.

geros žemės, 130 ake- 
likusi puikus miškas; 
farmą, budinkai gera- 
2 mylios nuo miesto.
ligos mainysiu ant

ant

ABRAMAVICZE 
2141 W. 22 1’1.

DABAR LAIKAS
Nusipirkti farmą. Turiu 80 ak

rų farmą, arti Stevens Point Wisc. 
noriu mainyti ant namo ar biznio.

geri,
noriu 
Žemė 
tiktai

SIUVAMOS mašinos, visokių išdir- 
bysčių, consoles, dropheads, $9, elekt-1 
nnes, portable, $22.50 ir daugiau, iš- J 
mokėjimais. Patterson Bros. 1952 
Irving Vark Blvd.

EKSTRA Sl’ECIAL BARGENAS
DelicatHK-n, irroncrnė, MalduhUt) ir moky

klos reikmenų, senai |xtetgiaM biznis, visas 
biznis cash, gera ateitis, 4 kambarių fla 
ttM. turiu parduoti pikiai, tik ne j mai
nus.

651 W. 29th St.

geru, budinkni taipgi 
reikia gero žmogaus. 
STANKO & COMPANY 

5097 Archer Avė.
Lafayetle 6036

Automobiles
TIKRI BARGENAI 

Aukšto# rųšie#. vėliaumų modelių, 
vartotų karų. 

CHRY8LEK, 1927. 02 Coach. kaip 
tinujaa

Bl ll K 1928 HMlan
CHRYSLER 1928,

1926.’ 
mmIao 

1927.
4 
7

62
kaip nauja# _ 

f3 sedan, kaip
straight. 8-5 pa-

80 sedan. kaip
dur.. Landau mlan $750 
pasažierių. sėdau,

nauja# 
FACHARD 

nažieriu, 
UHKYSLEK

nauja*
FONT1AC 1928, 
LINCOLN 1927

kaip nauiaa .....
CADILLAC 1927, 5 paaužierly Reda n.

kaip nauja# ____________________
JOKDAN 1927 atraiKht 8 Hport road-

#ler .... __ ___ _____ _ ________ _ _
E8SEX 1928, 4 durimi# sedan, kaip

nauiaa ............ ..... ....... ........ ................ .
STUDEBAKER, 7 pašalimų sedan,

kaip naujas................. ................... .
Al'BI’KN 1927. sport stslan, kaip

nauja# ........ ..... ............... ...........
60 kitų valiausių modelių lonvtų

karų nuo .......................... $100 iki
Visi karai garantuoti ir telkiamas __

patarnavimai. Tik bisk irnokdti, kitus |
12 arba 18 mėnesių. Atdara vakarai* Ir
nedaliomis iki 10. .
NORTH AVENUE MOTOR SALES
3739-41 VV. North Avė., Phone Capitol 3350

PARDAVIMUI garažas ir auto
mobilių taisymo šapa, pilnai įreng
tas, bargenas. Turiu parduoti tuo
jau. Klauskit Mr. Ruby, 1122 So. 
Paulina St. Tel. Seeley 4117.

PARDAVIMUI grosernė su 4 pa- 
Geras cash 

Didelis bargenas, 5702 So. 
Racine Avė.

$1075 ‘ gyvenimo kambariais.
biznis. F............

$1250
$1450
$1650 j PARDAVIMUI pigiai dviejų krė-

$2750
$1760
$976
$650

siu barbernė. Renda $15.00. 
na $150.00. 4213 So. Campbell 
Phone Virginia 1942.

Kai-
Ave.

PARDAVIMUI grosernė ir deka- 
tesen krautuvė. Parduosiu pigiai, 

jose nes viena negaliu apeiti. 1632 W. 
$875 
$400 

dykai

13th St.

PARDAVIMUI sandvvich and Chili 
Parlor. Yra cigarų ir tabako. Prie
žastis pardavimo patirsit ant vietos. 
5014 So. Western Avė.

M & K Motor Sales
vnicaroa senatus! ir atsakandiausi vartolų 

karų pardavinčtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechanlAkainę 
stovyje, karai parduodami nuo $180 
$2000. Mes turime karų kuri# tinka kiemv reikalams. Cash. lAmokėjimais. nais. 6811-13 30. Halated St.

iki 
viso- 
nuli-

PARSIDUODA APTIEKA, 
KAMPINIS NAMAS, T0WN 
OF LAKE APIELINKĖJ.

TEL BOULEVARD 7541
PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 

černė, pigi renda, daromas geras 
biznis, einame lauk iš biznio. John 
Golzaines, 5108 S. Robey St.

Real Estate For Sale
Namai-žeinė Pardavimui

TURIME išmainymui 285 akrų 
farmą be morgičių Illinois valstijoj 
mainysime ant Chicagos praper
tės.

120 akrų farma be morgičių Wis- 
consine mainysime ant bizniaus 
prapertės su saliunu.

'I'uriu namą paėmęs už morgičius 
S18,000 vertės, parduosiu už $14,500, 
bet reikia $6000 cash.

Kas įdomaujate, atsišaukite pas 
J. SHNUKST,

10756 S. Michigan Avė.
Tol. Pullman 5950

PARDAVIMUI 
III. yra suros ir 
nysiu ant namo 
liaus. Savininkas.

9 lotai Harvey, 
vanduo, arba mai- 
ar gero automobi- 
8041 S. Wood St.

TIKRI MAINAI

Dodge ’27. Sedan ....................... $475
Chrysler 27, Sedan ...................$595
Hupmobile ’25, Sedan .............. $350
Nash ’27, Sedan ....................... *700
Hudson ’27, Sedan ................... $550
Buick ’27, Sedan ...................... >650
Studebaker Sedan ......................  $550
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais. 

2560 So. Halsted St.
Atdara visada

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, geroj vietoj prie didelės trans- 
portacijos gatvės. Darome didelį 
biznį. Parduosime pigiai. 2409 W. 
47th St.

CHEVROLET. OverUnd*! ir Fordai, vi d 
■iodaliai. rarantaoti jerama stovyje, puiku# 
frarrenaa. $43 iki $123, poną# 8HAU 

7637 So. Halated St.

PARDAVIMUI grosernė su 5 
pagyvenimo kambariais. Geras cash 
biznis. Didelis bargenas. Turiu 2 
bizniu. Turi būti greitai parduotas. 
3721 So. Halsted St.

5%
PIGIAU 
1924 -------------------
1926 .......... ......
1926 _____________

1925 žiemai Už- 
4 ratų bro-

PARDAVIMUI grosernė, 
nių, cigarų ir kitokių tavorų. 
W. 18 St.

saldai-
551

2-5 kambarių naujas mūrinis na
mas, platus lotas, karštu vandeniu 
šildomas, aržuolinis trimas, parduo
siu arba mainysiu į lotus, bučernę, 
grosernę, j ką nors mažesnį.

2-6 kambarių mūrinis namas, va
na, cementuotas skiepas, gerame 
stovyje, netoli gatvekarių, parduosiu 
arba mainysiu į lotus, grosernę ar
ba bučernę, kaina $9000.

6 kambarių mūrinis bungalovv, 
karštu vandeniu šildomas, platus lo
tas, visas moderniškas, parduosiu 
arba mainysiu į lotus, grosernę ar
ba bučernę.

G kambarių mūrinis bungalovv, 
karštu vandeniu šildomas,^ platus lo
tas, visas moderniškas, * parduosiu 
arba mainysiu j 2-4 kambarių mu
rini.

Jei jus norite statyti, parduoti 
arba pirkti, pasikalbėkit su mumis 
Kirmiausiai, musų kainos yra ne

rangios.

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

Phone Hemlock 8099

$11)6 
$226 
>11)6

$250 
$H>5 
.. $100 

nupiginti lybiai per puoe. 
kti gero karo, nepraktakl-

PARDAVIMUI piekoriaus biznis, 
su namu, parduosiu pigiai. Norinti 
tokį biznį kreipkitės pas Wm. Gri- 
tėnas, 8241 S. Halsted St. Telefo
nas Victory 5065.

BIZNIAVAS namas su saliuno 
fixtures, mainysiu į privatinį namą, 
nes ne biznierius esu. Agentams ko- 
mišinas.

2122 West 18 St.
Tel. Michigan 0876

DODGE SEDAN 
E8SKX COACH 
F1.1NT Tourinr 
AUBURN Tourlnir 

daromaH ....... ...... .
OAKLAND Sedan 1925 

kini
JORDAN vport 1924 touriiųr ----
MOON 1923 4 pasakienų coupe 

Tie karai yra i ‘ ‘ “
Jei jųa norite pirkti ___ ______
te Alų kerų barmenų.

South Sidea didžiausi automobilių ver
telio#.
GARFIELD MOTOR SALES CO.

47 to 01 E. ftftth St.. <x>r. Wabash Av«. 
7715 So. HaMted St.

PARDAVIMUI buČernė ir groser
nė su namu arba be namo. Biznis 
išdirptas per 30 metų, parduosiu už 
prieinama kainą. Priežastis parda
vimo, -turiu išvažiuoti Lietuvon. 
Juozapas Puška, 6734 Racine Avė.

EKSTRA SPECIAL BARGENAS
Section linijos kampas, 88x124 1 

blokas nuo Evving Avė., prie 111 
St. Savininkui reikia pinigų, 
duos pigiai, $1500 cash.

F. J. ZINS, 
Ph. Franklin 0929

par-

MAINYSIME 
Brighton 
Parke 
ir 
Marąuette 
Manor

gerus 
senus 
namus.

RUBIN BROS. 
Namų Statytojai 

4155 Archer Avė. 
Telephone 
Lafayette 

8705, 8706 ir 8707

Bargenai Marąuette 
Parke

3 flatai ir krautuvė, mūrinis na
mas, prie gatvekarių linijos, pečiu
mi šildomas, rendų $140 į mėnesį, 
parduosime arba mainysime į 2 
tų namą, kaina, $16,500.

fla-

5 kambarių medinė cottage, 
čiumi šildoma, ant kampinio 
42 pėdų, mainysiu j 2 flatų mūrinį 
namą, 5 kambariai su 3 miegrui- 
miais, bargenas.

Grosernė ir bucemG, lotas 
prie Westem Avė., mainysiu 
flatų namą Brighton Parke.

pe- 
loto

37 Va
j 2

Jei jus jčškote bargenų, atsilan
kyk it ir pasimatykit su mumis ir 
maloniai paimsime ir jūsų namą 
pardavimui.

C. A. Bičiūnas & Co. 
2515 W. 69 St.

Tel. Hemlock 5363

PARDUOSIU PIGIAI
8 flatų kampinį muro namą 2 me

tų seną, Kewanee boileris, aržuolo 
trimuotas, Manpjette Manor, blokas 
nuo 63 gatvės, $40,000, cash $10,000 
arba mažiau.

S. PASZKEWICZ 
6345 S. California Avė.

Hemlock 4555

TIKRI BARGENAI
2-6 kambarių mūrinis apt. namas, 

8 karų medinis garažas, $2090 įmo
kėti, kitus su jūsų renda, randasi 
Brighton Parke.

8

2-5 kambarių mūrinis apt ir ga
ražas, į vakaras nuo 88 St. ir Ra
cine Avė., $2000 įmokėti, kitus leng
vais išmokėjimais.

2-5 kambarių mūrinis apt. prie 
So. Fairfield, netoli 71 St. naujas 
namas aukštos rūšies.

2-4 kambarių mūrinis apt Brigh 
ton Parke, naujas namas, $2(MX 
įmokėti, kitus, mažais išmokėjimais.

2-4 kambarių mūrinis namas, 71 
St. ir Rocktvell St., $2000 įmokėti, 
kitus sykiu su renda.

RUBIN BROS. 
Namų Statytojai 
4155 Archer Avė.

Tel. Lafayette 
8705, 8706 ir 8707

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas ir 2 karų garažas. 906 W. 
19 Street

PARDAVIMUI arba mainymui 
medinis narna* yra bučamė ir gro- 
semė, mainysiu į 2 flatų narna ar
ba bungalovr. Savininkas Telefonas 
Lafayette 3924.

PARDAVIMUI groseris, rūkytos 
-mėsos ir kendžių krautuvė su namu 
ar be namo, pelningas biznis. 717 
W. 21 PI.

BUNGALOW, nauja, murinę, 
6 ruimų, karštu vandeniu šil
doma, mainysiu ant biznio lo
tų ar automobiliaus. Randasi 
843 W. 50th St.

Lafayette 7193

EXTRA EXTRA
Geriausi proga dėl žmonių, kurie 

nori turėti gražų 6 kambarių fin
tą, storą dėl savo biznio, garadžių 
ir $15.00 į mėnesį įplaukų. Aš par
duodu arba mainau minėtą pra- 
pertę, kuri randasi gražioj vietoj 
ant 71st, netloi nuo Marąuette Par
ko. Tai yra Storas per pusę perda
lytas, viena pusė išrendaVota užu 
$50.00 mėnesiui, antra pusę pirkė- 
jęs gali užsidėti biznį arba išren- 
davoti; užpakaly yra garažas, 6 
kamb. flatas. Flatas ir Storai šty- 
nui apšildomi, viskas įrengta sulig 
Vėliausiis mados. Jei tamstai atsi
bodo dirbti dėl kitų, tapkite pats 
savo bosu, šičia turite geriausią 
progą pradėti ir neaprubežiuotą al
ėti, nes šioj apielinkėj propertčs 
kyla kasdien. Dabar yra statomas 
naujas bankas, ateinančią vasarą 
pradės statyti didelį teatrą, viskas 
art minėtos prapertės. Aš parduo
siu su mažu įnrikėjimu,^ arba 
imsiu lotą nedidelį štorą, arba 
nedidelį namą nebrangesnį 
$15,000.00.

Matykite savininką:
John Pakalnis (Pakel) 

6551 So. California Avė. 
Hemlock 0367.

.Čia Tik Bargenus 
Garsiname

pri- 
šiaip 
kaip

da-Antras geras pirkis, tai yra 
bar statomas muro namas ant 69th 
gatvės, tai bus 2 flatai, 5-5 kamb., 
3 bcdriūiniai, 2 mašinų nuiro gara- 
džiug ir vidutinio didžii štorukas 
beizmante, pirmas flatas iš štoriu- 
kas bus karštu vandenų apšildo
mas. Viskas bus įrengta sulig vė
liausios mados, tai yra, proga, kuri 
ne tankiai pasitaiko. Labai puiki 
vieta arti parkų, prie 2 karų Ji- ’ 
nijų, lietuviškos ir publiškos mo
kyklų, viskas ant vietos. Pasisku
binkite, nes kol namas nėra pabaig
tas tamstos visados galite pigiau 
nupirkti; mano praisas yra priei- ( 
namas. Parduosiu už cash, arba' 
priimsiu kų nors mažesni mainais. I 
Pinigais daug nereika. Matykte: i 

John Pakalnis (Pakel) 
6551 So. California Avė.

Hemlock 0367.

‘ Taipgi turiu dabar statomą 5 fla

6 kambarių medinis namas, vanos, 
elektra, lotas 72x125 ir kiti paran
kamai. Randasi ant Rockvvell ii 
57 gatvės. Savininkas priversta? 
atiduoti piginus negu lotai kainuo
ja. Kaina tik $5800, įmokėti $2000 

Bizniavas kampinis muro namas
5 flatai ir storas su buČernes, gro
sernės staku ir per ilgus metiu iš
dirbtu pelningu bizniu. Namas 
randasi Bridgeporto apielinkėj. Sa
vininką senatvė verčia pigiai par
duoti arba mainys j 2 flatų muro 
namą, Cicero. Kama tik $22,000, 
įmokėt $5000.

Naujas muro namas, 4 ir 4 kam
barių viškos, garu apšildomas ir ki
ti moderniški įrengimai. Randasi 
prie vienuolyno. Mainysime j me 
dinj namą, Brighton parke arba 
Tovvn of Lake apielinkėj.

11 flatų moderniškas naujas kam 
pinis muro namas, ir 3- kai-ų mūre, 
garažas. Randasi Marąuette par-’ 
ko apielinkėj. Namas 100% išren- 
duotas ir neša $600.00 j mėnesį. 
Kaina tik $65,000. Mainysime j 
mažesnį namą. Naudokitės proga.

Bizniavas naujas muro namas, di-

delis Storas ir 3 kamb. užpakalyj, 6 
kamb., viršui, garu apšildomas, 2 
karu garažas. Taipgi kartu su pel
ningu saliuno bizniu, ir “fixtures”. 
Randasi Marąuette Menor apielin
kėj. ' Pigiai parduosime arba mai
nysime į lotus arba išmokėtą namą.

Del platesnių informacijų, malo
nėkit kreiptis į musų įstaigą,, kas 

, dien arba nedėliom.s.

K. J. Macke and Co.
(Mačiukas)

2436 W. 59th St.
(kampas Artesian Ave.j

Tel. Prospect 3140
VIENAS akras ir 8 lotai gražia

me \Vestmont, 2 blokai iki C. B. & 
Q. geležinkelio stoties, 2 traukiniai 
kasdie, 40 minučių važiavimo

tų kanipinj namą, puikiausia vieta vidurmiescio, yra vanduo, gasas 
Marųuette pa r k apielinkėj. Ant 65th i e*e7lr®» ha,na $13o0. Cash arba 
ir Francisco Avė, tai bus 3 fintai I mokėjimais.
po 5 kamb., 2 flatai po 3 kamb. ir --------------
3 mašinų garadžius, tai bus vienas 
iš gražiausių ir geriausiai įrengtų 
namu, jei tamsta manot pirkti di
desnį namų, tai nepraleiskite 
progas* Matykite savininką: 

John Pakalnis (Pake!) 
Hemlock 0367.

šias

MAINAS
Turiu 2 flatų murinį namą 

kamb., su beizmantu, randasi pa
rankioj vietoj arti Ashland ir Ar
cher Avė. karų. Mainysiu ant re- 
zidencijinių lotų, bučernės, groser
nės ar bile kokio kitokio biznio 
arba priimsiu automobilių kaipo 
pirmą įmokėjimą. Cash daug nerei
kia, Pi.aisas $8,000.00 nepraleiskite 
.šį bargeną. Matykite John Pakal
nis (Pakel) 6551 So. California Av. 
Hemlock 0367.

C—6

už-
<li-

Taipgi turiu tiktai nesenai 
baigtą bizniavą namą, tai yra 
delis storas, ofisas ir flatas. 
namas yra vienas iš geriausiai į- 
rengtų namų, toj apielinkėj. Par
duosiu už cash, arba priimsiu į 
mainus namą, arba Jotus. Matykit 
Pakalnį.

Aš statau namus ant kontraktu 
anei kurioj dalyj miesto, jei tams
ta manote pirkti arba statyti namą, 
liet teisingo patarimo ir išrokavimo 
^matykite1 mane. Aš statau visokius 
namus nuo pigiausio iki brangiau
sio, aš padarau planus dėl savo 
kostunierių už dyką, pampinu pir
mus, antrus ir trečius mortgečius 
anci kokiam namui. Reikale pa
šaukite Hemlock 0367.

6551 So. California Avė.
John Pakalnis (Pakel)

Generalis kontraktorius.

Tėmykite žemiau paduotą surašą, 
tai yra visi praeitų metų (1927) 
mano statyti namai kas liudija, jog 
mano darbius, kainos ir abelnas 
kostumerių užganėdinimas yra ge- 
rfts

šie namai statyti 1927 m.: 
7151 " * ‘ ~
7145 
7201 
7133 
7131 
,7144 
7148 
6551 
3328

848 
850 
854 

3147 
ir

851-53 W. 68th St 
2547 W. 71st St., Storai ir flatas. 
3307 So. Auburn Avė. Koplyčia ir 

fintas.
John Pakalnis (Pakel) • 

Generalis kontraktorius 
0551 So. California Avė.

Hemlock 0367.

So. Washtenaw Av. 2 f 1., 2 gar. 
So. Washtenaw Avė., 2 flatai. 
So, Washtenaw Av. 5 fl. 3 gar. 
So. Washtenaw Av., 2 flatai. 
So. Washtenaw Av., 2 flatai. 
So. Talman Avė., 2 flatai
50. Talman Avė., 2 flatai
51. California Avė, 3 fl., 2 gar. 
So. Auburn Avė., 2 flatai.
W. 33rd St., 2 flatai, 2 gar. 
W. 33rd St., 2 flatai.
VV. 33rd St., 2 flatai, 2 gar.
So. Halsted St., Storas, ofisai 
flatas

4 flatai.

PARDAVIMUI arba mainymui 
bizniavai mūrinis kampinis namas, 
saliuno biznis, galima biznį paimti 
tuojau. Savininkas mainys į farmą 
arba lotus, randasi, 501 W. 32 St.

Savininkas, 
3852 So. Halsted St 

Tel. Yards 6751

REIKALINGAS namas mainyti 
ant 7 lotų; lotai randasi labai geroj 
vietoj ant 80 ir netoli Crawford 
Avenue.

C. P. SUROMSKIS CO.
8352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 5-6 kambarių karštu vande
niu šildomas, atsišaukit 2 fl. 6437 
S. Maplevvood Ace. Tel. Hemlock 
6474.

iki
ir

iš-

S. E. kampas 105 ir Cicero Avė., 
133x579, apie 20 lotų, parduosiu už 
$8000 cash arba išmokėjimais.

Netoli Clearing Industriai d i strik - 
to, 60x125, j rytus nuo Nashville 
Avė., prie 64 St., yra vanduo, ga- 
sas, elektra, 
karų, $1050

bloko nuo 63 St., 
cash arba išmokėjimais.

ir Halsted St., 4 fla- 
akmeniniu frontu, 2-4

Real Estate For Sale 
Namat-Žemi ParflarimRi

GRAŽUS NAUJI NAMAI
5 kambariu bungalovv Beverly 

Hills, arch valgomo kambario lubos, 
;ti diniai porčiai, tile grindimis va- 
in ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
)ėdų lotas. Conover indų plovimui, 
’amatykit demonstruojamus. Atdara 
/okarais. Carlson Construction Co., 
10838 S. Talman.

$500 JMOKCTI — $50 
1 MENESĮ

Nupirksite gražų, naują 5 kam- 
>arių mūrinį bungalovv, ’/2 bloko nuo 
53 St. karų linijos, modemiškas, ar
žuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12 
colių sienos, Jotas 33x125.

Pirkit šį greit.
Hemlock G’15 

Mr. Reimer.

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
lukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
.r Prairie viskas išrenduota, geroj 
zietoj, 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.

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas
S. L. FABIAN & CO.

809 W. 35th St., Chicago
Boulvard 0611-0774

JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

GERAS INVESTMENTAS
Pardavimui naujas mūrinis namas 

tų arti HalRted ir 79lh, parduosiu _____
ubą inainy#iii bile i k4 kaipo <lal| inmo- .«-jlmo. VVALTKR. j. PAUL. 6«01 Houth We*tern Avė., 'Tol. Republic 4X*7O.

» fla- 
plgiai.

PUIKUS naujas 6 kam. bungalovv 
Lile vana, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, cementuota gatvė ir 
ėlė, lotas 32x125, pusė bloko nuo 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo
siu už $10,800, 5842 S. Waehtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

Netoli 64 
tų mūrinis, 
1-5 ir 1-6 kambariu apt. Kieto me
džio grindys, aržuolo trimas, netoli 
63 ir Halsted karų ir elebatorio, 
geras rendoms distriktas, įplaukų 
virš $2700 Į metus, kaina $2250. 
Priimsime gerą kontraktą arba mor
giČius. (Sekite musų skelbimus).

HARRIS & UNGER 
3310 W. 63rd St 

Hemlock 6263v
BARGENAS. Rezidencijos lota? 

80x125, prie 58 PI. netoli 74 Avė. 
Summit. Gatvė cementuota. E. An- 
derson, savinipnkas, 5857 Archer 
Avė. Prospect 4422.

TURIU parduoti gražų 6 kamba 
rių mūrinį bungalovv, yra ugnavietė 
bufetas, uždaromi porčiai, garažas, 
tik $9000. 6415 S. Washtenavv Avė

KAM MOKĖTI RENDĄ?
Kuomet jų# tuoH paėiiiR pinigu#, kuriuor 

užmokate savlnliiltnl, galit įsigyti nuosavo 
namų. Jum# tik reikia turėti nuosavų 1<> 1 
tų ir me# pa#taty#ime juniH inoderniAkų imu 
ii n i bungalow. V’iHkas bii# naujo# mados 
knygynas. ugniaviete, bufetą#. įmūryta) 
phimbiiigas, vandens šildytuvas, vėliausioi 
mados fiki'-eriai. NEREIKIA CASH. lirno- 
kfijimais po $.5 į m£ne#|. Mes primoki
me flnanaaviinų. Apžiurėkit mu#ų mode 
linius namu#. Atsišaukdami prie musų 
ko nepral ai mesite, bet LAIMĖSITE.

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

1358 VV. 7Pth St. Triangle 6090
7034 N. Clark St. Rogėm Park 41150

nlv-

PARDAVIMUI moderniškas 2 fla 
tų po 6 kambarius namas, garadžius, 
porčiai, nebrangiai, 1830 S. 48 Ct., 
Cicero.

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

0409 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
lamas ir tuščias lotas, bargenas. šis 
įamas bus parduotas už tiek, kad 
apmokėjus morgičių, jus galit pirkti 
Liktai namą pigiai, eash $1500.

4616 So. Whipple St. 
arba šaukit

Telephone Humboldt 3960
Savininkas, 1931 Milvvaukee Avė.

NAUJI bungalows budavotojo 
kainomis, lengvais išmokėjimais. 
5616 Grace St. Kild. 3695.

$4000 PIGIAU
8 flatų, 1% metų senumo, moder

niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
išmokėjimais, $39,000, cash $7,000, 
šaukit savininką

Pensacola 8164

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

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

kambarių naują mūrinį 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
lovv, prie Belmont ir Central, karstu 
vandeniu šildoma, puiki transportaci- 

Yra paimti į mainus, parduosiu

ANDERSON,
4058 Lawrence Avė.

Pens. 8493

ATYDA BIZNIERIAMS
PARDAVIMUI ką tik užbaigtas ja. . , -.. .

statyti bizniavas namas ant 71 St. jūsų kaina, išmokė.urnai s. 
ir wesetrn Aev. Tinkamas bile ko- i 
kiam bizniui. Pasiskubinkit, nes ši j 
proga ilgai nesitęs.

J. J. MEŽLAIšKIS 
2453 W. 71st St. Hepublc 4537

PARDAVIMUI 2 flatų namas 5-6 
kamb. karštu vandeniu apšldomas, 
2 karų garadžius. Parsiduoda pigiai

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

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

PARDAVIMUI Storas ir 8 flatai, 
medžio namas, 5110 S. Halsted, kai
na $8500, įmokėt tik $2000, rendos 
neša $107 į mėnesį. Savininkas va
žiuoja Lietuvon, atsišaukit greitai.

2 flatų po 4 kamb. muro namas, 
randasi ant Bridgeporto, kaina $5000 
įmokėt $1500. likusius kaip rendą.

2 busines lotai 30x125 ant 63 PI. 
netoli Central Avė, kaina $8000, 
abudu. Ta kaina ne ant ilgo.

Kreipkitės pas

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

Tel. Victory 6122.

KAINBOW ELECTRIC, 
Hyde Pork 2976

UŽ

BUčERNfi su namu, geras išdir )- 
ta.s biznis, geroj apielinkėj. 2607 W. 
47th St.

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
flatų mūrinis namas. Po 4-5 kamba
rius. Mainysiu ant grosernės, bučer- 
nės arba saliuno. 3746 S. Union Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras ir 2 flatų naujas mū
rinis namas, geriausioj vietoj South 
West Side, morgiČius $12,000. Mai
nysiu į gerą lotą arba mažesnį na
mą kaipo dalį įmokėjimo. Savinin
kas kalba angliškai. J. Wittel, 6158 
So. Massasoit Avė. Republic 5222.

EXTRA SPECIALIS BARGENAS 
lotas 50x125, prie California Avė., 
netoli 69 St., reikia tik $2000 cash.

Lotas 30x125, prie Mason Avė., 
netoli 63 St., reikia tik $500. Tie 
lotai yra gatavi dėl namų statymo.

J. A. LYNCH,
40 N. Dearborn St., Tel. Central 8654

PARDAVIMUI 6 kambarių mū
rinis bungalovv, plieno konstrukcijos, 
lietaus lašų vana, aržuolo trimas, 
bargenas, lotas 30x125. Paul Braun, 
6819 S. Washtenaw Avė.


