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Lenkija atsakysianti 
Lietuvai po rinkimų
Voldemaro pastaroji 
nota lenkus mažai 

teinteresuojanti
Lenkai vistik nesutiksią, kad 

taikos derybos butų laikomos 
Karaliaučiuje, kurs nesąs nei- 
trali vieta

VABšAVA, kovo 2. [PAT]. 
— Lenkų spauda menkai tera
šo apie pastarąją Lietuvos 
premjero Voldemaro notą. Žy
mus ln||k rasena nkai,* kaip 
Stronskis ir Kochovskis, parei
škia, kad Lenkija dabar užsiė
mus rinkimais ir Voldemaro 
pažvalgomis per daug nesiin- 
teresuojanti, juo kad tos jo 
pažvalgos jau esą Lenkijai sto
nai žinomos.

Nors Voldemaras pareiškia, 
kad tai esąs paskutinis jo at
sakymas, Lenkija rimtai neima’ 
jo pasiūlymo kad derybos bu- Kinu komunistai su 
tu laikomos Karaliaučiuje. Ka- f % haa v i* j deginę 300 budistų

ministeris
į Geaevą.

pasiūlymų,
padarytas tik

vietą ir laiką 
ir derybas vesti

pasiūlymą, kad 
įvyktų Karaliau- 
tikriausiai atmes 

jo gyventojai yra

raliaučius nesąs neitrali vieta.
Viešoji opinija Lenkijoj lie

tuvių klausimu nesiinteresuoja 
dar ir dėl to, kad Lenkų užsie
nio politikoj tai esąs pašalinis 
reikalas.

Užsienio reikalų 
Zaleskis iškeliauji 
Del Voldemaro 
sprendimas bus 
po rinkimų ir po Tautų Sąjun
gos Tarybos suvažiavimo.

Voldemaras išsisukęs 
nuo tiesaus atsaky

mo Pilsudskiui
VARŠAVA, kovo 2. [Chica

go Daily Nexvs koresp. Darsie 
Gillie.] — Nauja Lietuvos no
ta rodo, kad pertraktacijose 
tarp tų dviejų valstybių pada
ryta šiokios tokios pažangos, 
ka<langi Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris Voldemaras pa
sisako, jogei tolesni apsikeiti
mai notomis reikalui nieko ne
padėsiu ir kad todėl geriau bu
sią nustatyti 
konferencijai 
gyvu, žodžiu.

Voldemaro 
konferencija 
čiuje, lenkai 
dėl to, kad 
nepalankus Lenkijai.

Nors pastarojoj notoj nepa
reiškiama jokių pažvalgų, vis 
tik manoma, kad derybos žo
džiu sumažins tą sabotažą, ku
rį lenkai prikiša Kaunui. Tuo 
budu Voldemaras išsisuko taip
jau nuo davimo tiesaus atsaky
mo lenkų premjerui Pilsudskiui 
į pastarojo klausimą, ar jis no
rįs normalių taikos santykių, 
ar ne.

Lenkai lietuviai vis dar 
tebesiginčija

VARSA VA, kovo 2. [AP].— 
Varšavos spauda paskelbė len
kų legacijos Rygoje atsiųstos 
praeitą pirmadienį Lietuvos no
tos tekstą. Iš jos matyt, kad 
abidvi valdžios vis dar tebesi
ginčija ir kad progreso per- 
traktacijosc nedaug tepadaryta.

Lietuvos premjeras Voldema
ras savo notoj pareiškia nuo* 
monės, jogei tolesnis apsikeiti
mas panašiais 
butų bergždžias, 
ar Lenkija vis 
tam, kad Tautų Sąjunga padė
tų derybose, ir jei taip, ar ji 
sutinka susitikti su lietuviais

komunikatais
Jis klausia, 

dar priešinas

Kaina 3c.

* • * / B' 
konferencijoje Karaliaučiuje, 
Rytų Prusnose.

Lenkija priėmus Lietu
vos pasiūlymų dery

boms pradėti
LONDONAS, kovo 2. Ex- 

change Telegrapho telegrama iš 
Rygos sako. kad iš Kauno 
gauta pranešimas, jogei Lenki
ja priėmus Lietuvos pasiūlymą 
pradėti taikos derybas Karaliau
čiuje, Vokietijoj, kovo 13 die
na.

Lietuvos nota, kuri buvo va
kar paskelbta Varšavoje, propo- 
nuoja <hi metodu prieiti prie 
ginčų taip abiejų valstybių iš
sprendimo, būtent, (1) prašyti 
Tautų Sąjungą, kad ji, kaip 
žadėjo, padėtų derybose, pirma 
susitarus su Tautų Sąjungos 
delegatu dėl derybų vietos ir 
laiko, arba (2) pradėti tiesio
gines derybas Karaliaučiuje.

Praneša, kad pietų Hunane 
viešpataująs kruvinas komu
nistų teroras

HANKOV, Kinai, kovo 2. — 
Praneša, kad Leijaugė, mieste 
pietinėje Ilunano provincijos 
daly, turinčiame apie pusę mi- 
licno gyventojų, viešpataująs 
teroras ir masinės skerdynės.

Pranešimai sako, prie vietos 
valstiečių komunistų bandų, 
plėšiančių, kankinančių ir sker- 
džiančių gyventojus, prišliję 
dar paleisti ir iškrikę kareiviai.

Trys šimtai budistų vienuo
lių, kurie gelbėdamies buvo už
sirakinę savo šventovėje, žuvo 
ugny, komunistams šentovę pa
degus.

Pranešti taipjau, kad komu 
nistai ir kareiviai, kurie buve 
pasitraukę iš Ilonano, paėmę 
Kveilin miestą Kuangsi pro
vincijoje.

Aviacijos nelaimės
Trys britai užsimušė 

e

CHATHAM, Anglija, kovo
— Jų aeroplanui nukritus 
2,000 pėdų aukštumos, užsimu
šė trys britų aviatoriai. .

Du lakūnai žuvo

iš

SALEM. Ore., kovo 2. — 
Užsimušė E. Bodeker, aviacijos 
instruktorius, ir V. Sloper, avia
cijos mokinys, jų aeroplanui 

‘nukritus žemėn.

PLĖŠIKAS NUŽUDYTAS 
ELEKTROS KĖDĖJ

OSSINING, N. Y., kovo 2.— 
Praeitą naktį Sing Sing kalė
jime elektros kėdėj tapo nužu 
dytas Philip Ecker, 24 metų 
mirties bausmei pasmerktas už 
galvažudybę. Praeitą gegužlčs 
mėnesį viename restorane, ku
rį jis su savo sėbru bandė api
plėšti, Ecker nušovė • du polici
ninku.

SUĖMĖ DU KUNIGU DEL 
TATYMŲ LAUŽYMO

ĮS-

MEKSIKOS MIESTAS, kove 
2. — Tacuboje, Meksikos Mies
to priemiesty, vyriausybė suė
mė du kunigu, Salvadorą Plan- 
carte ir Ignacio Arredondo. 
Kaltinami dėl bažnytinių įsta
tymų laužymo.

••Mtfui M artai Mareli 1, t#l<, ai Hm J?«ei Offlaa UL,
ander tha Aet ei Mareb 8, AHTt.

Chicago, III. šeštadienis, Kovo-įVIarch 3 d., 1928

Freeport, III. (Stephenson paviete) didžioji gatve liepsnose. Nuostoliai siekia $1,000.000.

Studenčių kongresas 
užgynė studentėms 

rūkyti

BOSTON, Mass., kovo 2. — 
\merikos studenčių draugijų 
(“sororities“) National Pan- 
lelenic kongresas priėmė rezo

liuciją, kuria užginama studen
čių sesirijų nariams rūkyti tiek 
;avo bendrabučiuose, tiek kole
gijų campus’uose.

Meksika atlyginsian- 
i jankiams už kon* 
fiskuotas ju žemes

Vmbasadorius Morrow ir Mek 
sikos vyriausybe eina prie 
susitarimo žemės klausimu

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
\ Vienas aukštas Jungtinių 
Valstybių ambasados valdinin
kas sako, kad jau esą padary- 
n didelės pažangos pastangose 
nisitarti su Meksikos vyriausy- 
'3 agrariniu klausimu, ir kad 
Meksika pasirengus atlyginti 
įmerikiečiams už jų 
mosavybes Meksikoje, 
vyriausybė paėmė savo 
reformą vykindama.

Meksikos valdžia nori savo 
*emės klausimą baigti bent kar- 
ta ir ilgiausiems metams, že
mes reformos įstatymus vyk
dyti jai vis kliudė Jungtinės 
Valstybės, kurių piliečiai turi į- 
Mgiję ten didelių nuosavybių. 
Dabar, kai buvusį ambasadorių 
"šheffieldą pakeitė Dwight W. 
Morrow, kuris yra nuoširdžiai 
susirūpinęs išlyginti nesusipra
timus su Meksika draugišku 
budu, dalykai žymiai pagerėjo. (2. — Iš Morelia praneša, kad 

----- karo vyriausybės įsakymu ta
pus ten uždaryta kunigų semi
narijos sale, kurią kunigai var
toję savo apeigoms, vietoj baž
nyčios. Kunigų nė klierikų nie
kas nesuimta.

žemes 
kurias 
žemės

Meksikos studentų pro
testas prieš Venezu- 

elos valdžių
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

2. —r Meksikos Miesto studentai 
surengė protesto demonstraciją 
•)rieš Venezuelos valdžią dėl su
ėmimo Caracase 300 Venezue- 
’os studentų. Policijai bandant 
demonstrantus išskirstyti, įvy
ko susikirtimų.

DIDELIS GAISRAS PE^NSYL- 
VANDOS MIESTELY

ITTANTNG, Pa., kovo 2.
Praeitą naktį ir šį rytą čia 
siautė didelis gaisras, kuris biz
nio centre sunaikino septynis 
namus. Nuostoliai, kaip ap
skaičiuoja, siekia apie $500,000.

Ginčai senate dėl J 
Valstybių interven 

cijos Nikaraguoj
Nužudymas penkių jūreivių su

kėlė ant kojų intervencijos 
priešininkus

senate šiandie 
ginčų.
Dili (dem.,

senato užsienio

buvo Įneštos kongreso

pirmininkas,
Borali, paaiškino,

WASIIINGTONAS, kovo 2.
Del užmušimo Nikaraguoj 

nenkių Jungtinių Valstybių lai
vyno jūreivių 
'SI kilo aštrių

Senatorius 
Wash.) puolė 
•eikalų komisiją, kad iki šiol ji 
įercferavo nė vienos iTzoliuci- 
;os dėl situacijos Nikaraguoj, 
kurios 
sesijos pradžioj.

Tos komisijos 
’enatorius 
kad komisija rinkusi visas, ko
kias tik galėjus gauti, informa- 
’iias ir jis tikįs, kad per porą 
lienų komisija jau turėsianti 

’ ai ką pranešti. Senatorius Bo- 
ah be to pasakė, kad jis abe

jojąs, begu senato veiksmas tu
pėsiąs bent kokios įtakos ad
ministracijos politikai. Senato- 
’’us Dili, užsidegus, sušuko: 
‘Ar lai reiškia, kad musų jū
reiviai turės tęsti karą Nikara- 
TUoj kažin kolei, nežiūrint mu- 
;ų nusistatymo?“

Californiįos senatorius Short- 
ridge paklausė, ar senatorius/ 
)ill norįs, kad jūreiviai butų 
'įšaukti iš Nikaraguos, ir Dili 
karštai atšovė: “Žinoma!“

Meksika uždarė semi
narijos salę

MEKSIKOS MIESTAS, kovo

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

Bendrai gražu ir truputį šal
čiau; stiprus vakarų ir žiemių 

| vakarų vėjas.
Vakar temperatūros buvo 

tarp 29° ir 42° F.
Šiandie saulė teka 6:23, lei

džiasi 5:41. Mėnuo leidžiasi 
5:13 ryto.

Taryba bandys gauti 
Ispaniją vėl Sąjun

gos nariu
GENEVA, Šveicarija, kovo 2. 

— Genevoje manoma, kad Tau
tų Sąjungos Taryba, kuri susi
rinks ateinantį pirmadienį, 
bandys Ispaniją vėl įtraukti į 
Tautų Sąjungą.

Angly banginių laivas 
paskendo, susidūręs 

su ledo kalnu
MONTįATDEO, Urugvajų, 

kovo 2. Atplaukusio čia vie
no laivo kapitonas pranešė, kad 
vasario 24 dieną anglų banginių 
ivejų laivas Southern Quecn 
Pietų Atlanto vandenyne susi
dūrė su plaukiojančiu ledo kal
ni ir. skaudžiai sužalotas, pa
skendo. Laivo įgulos žmonės 
buvo kitų žvejų laivų išgelbėti.

Pietų Afrikoj radę tur
tingiausius deimantų 

laukus
CAPET0WN, Pietų Afrika, 

kovo 2.,— Kasyklų ministerija 
pranešė, kad He.tų Afrikoj ta
pę vėl atrasti turtingiausi dei
mantų laukai. Tie laukai esą 
Namaųualande, Cape Kolonijos 
žiemių vakarų daly.

Susikirtimas su Nika
raguos sukilėliais

nu-
Su-

MANAGUA, Nikaragua, ko
vo 2. — Praneša, kas susikirti
me tarp Jungtinių Valstybių 
jūreivių ir Nikaraguos sukilę 
lių, vienas pastarųjų buvo 
kautas ir vienas sužeistas, 
įkirtimas įvyko netoli nuo 
moto, Ocotalo apygardoje.

GIRTA MOTINA PASKANDI
NO SAVO VAIKĄ SRUTYNE

LILLE, Franciaj, kovo 2. — 
Couchy-Latour miestely buvo 
toks atsitikimas. Vieno anglia
kasio, Dhallande vardu, pati 
girtuokliavo namie su savo uo
šve. Mažas, dvejų metų am
žiaus, Įjos vaikutis bežaisda
mas parvertė butelį su degtine, 
ir degtinė išbėgo. Įtužus motina 
pastvėrė vaikutį, išnešė laukan 
ir įmetė jį į strutyną, o pati 
grįžus į vidun, girtuokliavo 
toliau. Vėliau vaikutis buvo 
rastas srutyne prigėręs.

Motina buvo areštuota. Ji ne- 
sigina padarius piktą darbą 
bet sakosi buvus taip girta, 
kad nesižinojus ką daranti.

Trockis buvęs smur
tu išdangintas trė- 

į miman i Sibirą
____

Laiškas iš .Maskvos nugina pir
mykščius pranešimus, buk 
Trockis “laisvu noru“ apiei- 

i dęs Maskvą I
NE\V YORKAS, kovo 2. 

Žinomas radikalų rašytojas, 
Max Eastman, vakar paskelbė 
laišką, kuri jis sukosi esąs ga
vęs iš Maskvos per vieną fran- 
euzų komunistą, ir kuriame apie 
Trockio ištrėmimą iš Maskvos 
paduodama visai kitokių žinių, 
ne kad tuomet buvo pranešusius 
telegramos iš Maskvos.

Laiške sakoma, kad Trockis 
buvo prievarta išdangintas iš 
Maskvos sausio 17, tai yra vie
ną dieną vėliau, ne kad spaudos 
pranešimai tuomet skelbė. Tai 
Įvykę dėl to, kad sausio 16 dili
ną 10,000 darbininkų per ke
turias valandas stovėję geležin
kelio bėgiuose, neleisdami išei
ti traukiniui, kuriuo, kaip jie 
manė, Trockis bus išgabentas 
į trėmimą.

Pagaliau, kai jie įsitikinę, 
kad Trockio traukiny nėra, jie 
nubėgę į jo namus, kame ketu
riasdešimt septyni jų buvę areš
tuoti.

Spaudos tuomet paduotos te
legramos skelbė, kad Trockį iš
tremiant jokių demonstracijų 
nebuvę; Trockis buvęs gerame 
upe ir i traukinį nuvykęs savu 
noru, nelydimas kareivių sar
gybos nė pol’fijos.

Eastmano laiške betgi sako
ma visai kas kita, būtent, kad 
sausio 17 dieną policija atėjus į 
Trockio namus ir prievarta iš
gabenus jį į traukinį. Apie tai 
laiške šitai]) sakoma:

“Policijos agentai grūmojo 
pavartoti jėgą prieš jį [Troc
kį], bet jis buvo užsispyręs 
Policininkai paėmė Trockio ap
siaustą ir ėmė prievarta temp 
ti ant jo. Trockio žmona ban
dė susisiekti su kaž-kuo tele
fonu, bet policininkai šiurkš
čiai nutraukė ją nuo aparato 
Trockio sūnūs šoko ginti tėvą 
bet vienas policijos agentų 
kumščio smugiu jį nuramino.

“Pagaliau jie [policijos agen
tai] smurtu išvilko Trockį iš 
namų, įstūmė į automobilį ir 
visu greitumu išvežė į Fausto- 
vo stotį, keturiasdešimt mylių 
nuo Maskvos.

“Jis buvo pasodintas viename 
kompartmente su dviem karei
viais kaip sargais. Kelionėje 
Trockis susirgo. Samaroje jis 
buvo paimtas iš traukinio krū
tingoje padėty, ir tuojau pa
šaukti gydytojai. Tai visa, ką 
mes žinome.“

Laiške sakoma, kad Trockis 
’r kiti ištremtieji vadai gauną 
•š valdžios 6 rublius menesiui, 
bet jiems neduota nė jokio dar 
bo. Eastman sako, kad kai ki
tąkart Trockis buvęs caro vai 
džios ištremtas į Sibirą, jis 
gaudavęs 19 rublių mėnesy.

KOMIŠKŲ FILMŲ GAMINTO
JAS NUSIŽUDĖ

HOLLYWOOD, Cal., kovo 2.
Nusišovė Nicholas A. Tras

ia, komiškų filmų gamintojas. 
Tam grėsė areštas dėl nesumo- 
kėjimo algų aktoriams ir dar
bininkams.

VTSISVEIKINO SU SUNUM 
MOKYKLOJ IR NUSIŠOVĖ

MINNEAPOLIS, Minu., kovo 
L — Wm. Sturviss, 31 mėtų, 
itlanke savo sūnų mokykloje, 
davė jam $8, pasakė good^bye 
ir, parėjęs namo, nusišovė.
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Lietuvos žinios,
Dar apie Plečkaičio 
tarnavimą žvalgybai
KAINAS. [1.*]. - "Idile 

stink ” vasario (i d. įdėtas straip
snis, kuriame liečiama, kad 
Plečkaičio byla kuri paskutiniu 
laiku sujudino visuomenę. Strai
psny sakoma, kad j byla turi 
būt j nešta daugiau šviesos ir 
aiškumo. Straipsnis nurodo i 
kilusias rimtas abejones dėl 
Plečkaičio tarnavimo žvalgy
boj.

“čia atrodė keista, kad pro
vokacija iškeliama ne Plečkai
čio partijos, bet pačios vald
žios. Didelė politinių provoka
cijų istorija mus mokinti, kad 
daugiausia provokatoriai iške
liami jų partijos draugų ar 
bendrai opozicijos.

“Dar yra Įtartina, kad Sle
ževičiaus kabinetas tokio žiau
raus fakto neatidengė. Tuomet 
buvo vidaus reikalų ministeris 
•). Požėla — Plečkaičio parti
jos draugas, politines policijos 
priešaky buvo paskirtas žmo
gus ištikimas naujai valdžiai. 
Kaip gi toksai faktas, kaip par
tijos lyderio ir seimo nario pro
vokacinis veikimas, liko paslėp
tas?...

Straipsnis taipogi išvedžioja, 
kad teismas, kuriam piliečių 
apsaugos departamento direk
torius Staškevičius žada paro
dyti dokumentus, esąs iliuzori
nis, nes Plečkaitis neatvyks 
stoti teisman, o socialdemokra
tų. partine* giriai nuridim J ne
dali direktoriaus įskųsti, — to
lei būtinai reikalinga, kad pi
liečių apsaugos departamento 
direktorius tuo jaus paskelbtų 
dokumentus, nelaukdamas teis
mo.

Persekiojimas lietuviu 
Vilnijoje

KAUNAS. — Lenkų spauda 
tebeskelbia apie tariamąją lie- 
uvių šnipinėjimo organizaciją 

Vilniaus krašte. Pasak “Ilustro- 
vany Kurjer Codzienny”, len

kų valdžia senai sekusi grupę 
’ietuvių, “variusių priešlenkiš- 
ką politini darbą“. Lietuviai 
Ii e, esą, |>alaikę kontaktą su 
Kaunu.

Suimti Staškevičius, Stane- 
lis, Levanavičius, Sandla, Muri
nas, Brilickis ir Bajunaite.

Iš tikrųjų gi, kaip praneša 
Vilniaus lietuvių spauda po be
vaisių kratų buvo suimti moki
nai Staškevičius, Stanelis, Le
vanavičius, Murinas ir nemoki- 
nys Brilis, nuvaryti j Suvalkus 
ir iš ten paleisti, šie visai ne
kalti suimti asmenys buvo lai
komi Suvalkuose tris dienas.

MONTANOJ ŽEMĖ DREBA

BJLLINGS, Mont., kovo 2.— 
°raeitą naktį čia buvo jaustas 
/Si žemės drebėjimas.

I

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

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

i triūsą laimėti kuodi- 
i džiausiąs dovanas.
IL- -*1



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, kovo 3, 1928

(KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor, Ind.

Lietuvos Nepriklausomybės
a pvaikščiojimas

Vasario 26 d., vietos Lietu
vių Pasilinksminimo Draugiš
kas Kliubas, didžiausia ir veik
liausia vietos lietuvių* pažangi 
organizacija surengė apvaikščio- 

,jimą dešimties metų Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktuvių.

Publikos į apvaikščiojimų pri
sirinko pilna Ivanovo svetainė. 
Iškilmes atidarė dainininkė S. 
Krasauskienė sudainuodama Lie
tuvos Himnų. Po to kalbėjo S. 
Valančius apie Lietuvos nepri
klausomybės atgavimų. Kalbėjo 
dar S. Kodis, Vilniaus Vadavi
mo Komiteto pirmininkas, iš 
Lietuvos istorijos: kaip Lietu
va neteko savo nepriklausomy
bės ir kaip paskui Lietuvos

liaudis daugelį kartų bandė ne
priklausomybę atgauti ir kaip, 
ant galo, ta ilgametė kova už
sibaigė Lietuvos laimėjimu. 
Kartu kalbėtojas priminė, kad 
nors dalis Lietuvos ir yra ne
priklausoma, bet visgi lenkai 
dar tebelaiko pasigrobę Lietu
vos sostinę Vilnių ir apie treč
dalį Lietuvos teritorijos. Te- 
čiaus kalbėtojas pareiškė viltį, 
kad Lietuva, tiek daug kentė
jusi ir tiek daug kovojusi už 
savo laisvę, ir šią kovą su len
kais laimės ir gal netrukus at
gaus ir savo sostinę, tuo su
jungdama visų etnografinę Lie
tuva į vieną nepriklausomų, lai
sva ir demokratinę valstybę.

Tarp kalbų ir baigus jas p-ia 
S. Krasauskienė, akompanuo
jant p-lei V. Bigeliutei, sudai
navo nemažai gražių lietuvių 

a. “Kur bakūžė sama- 
Oi, greičiau, greičiau“ 

ir 
be

nota“,
(Iš “Išeivio”), 
daug kilų, kurios 
galo patiko.

Aukų Vilniaus 
kalams surinkta
riuos ant vietos perduota 
niaus Vadavimo Komiteto 
ninkui K. Baronui.

“(rodelės* 
publikai

lietuvių
$-34.17,

Rezoliucija

rei- 
ku- 
Vil- 
iždi-

Baigiant iškilmes, publika 
vienbalsiai priėmė sekamų re
zoliuciją:

AUTOMOBILIAI FALCON KNIGHT
Dabar yra 

valve motorinis 
tas ir stipriu.

amžiui veikimo, ekonomijos ir irrožėi*. ficAivt 
karai, kti.n yra pakerima* pakai amžių, 45

“Indiana Harbor, Ind., lietu
viai, susirinkę Ivanovo svetai
nėje, vasario 26 d., 1928 m., 
desimtoms metinėms Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvėms 
pažymėti ir išklausę kalbėtojų 
pranešimus apie Lietuvos žmo
nių kovas už savo laisvę ir apie 
dabartinę padėtį musų gimta
me krašte, — nutarė:

“L Sveikinti Lietuvos žmo
nes su tuo faktu, kad šiandie 
didelė dauguma etnografinės 
Lietuvos teritorijos jau yra nu
sikračiusi svetimo jungo ir gy
vuoja, kaipo nepriklausoma 
valstybė;

“2. Išreikšti savo viltį ir troš
kimu, kad artimiausioje ateity
je susijungtų su savo broliais 
ir seserimis Nepriklausomoje 
Lietuvoje taip pat ir lenkų pa
vergtieji Vilniaus krašto gy- 
ventojai, kaip kad prieš pen
kerius metus prisidėjo prie 
Lietuvos valstybės Klaipėdos 
kraštas;

“3. Pakartoti savo tvirtų įsi
tikinimų, kad Lietuvių Tauta, 
siekdama tų laisvės ir demo- 
kratybės idealų, kuriuos skel
bė musų tautinio atgimimo 
darbuotojai nuo “Aušros“ lai
kų, sugebės atsteig'ti demokra
tinę tvarkų savo respublikoje“.

— Koresp.

RAD10 PROGRAM

SATURDAY
570k—KY W-KFrX—-526m.

10 a. m.—Markets; 1 
signals (service repeated at 11 
and 12) y

5:15—Markets; uews reports;
scores

6— Bedtiinc story; weather; diiiner 
eoncert

7— New York Symphony prchestra 
d—Operetta “Svveethearts”
9—Carnival; popular program;

book talk
10:30—VVeather; time

620k—VVCFL—484m
program 
program

Tik naujienas

10 R NAUJIENOS 
READERS

CHICAGO STAIIONS TODAY
980 k—WIBO—306m.

2:30—German program; trio; songs 
\veather; timeĮ3:3O—Quurtet; old songs; string

program 
health (alks

Be morgičių—Be algų pasididinimo—Be trukdy
mų—Be atdejiojimų. Greitas, draugingas patar
navimas. Atsilyginsit mėnesiniais išmokėjimais.

MALT TONICO
arba

Extra Pale Alaus

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Namų Savininkams Tiktai
$100 iki $500 Paskolos

trio
5:30—Orchestra •
1-—News; songs; trio 
10—Guitar; music 
12—“Ortler of Saps”
STATIONS OU1SIDE CHICAGO 

Morning Program
8:30—VVJZ (660), New York —Vib- 

rant melodies
8:30—WOR (710), Newark—Colum- 

bia netvvork. American singers
8:45—VVJZ (660), New York —Ju- 

bilee singers
9—CNRW (740), VVinnipeg — Or

chestra
9—KI ILS (780), Bot Springs —Or

chestra
9—WBZ (900), Springfield—Musical 
9—WEMC (620), Berrien Springs—

Music
9—VVOR (710), Ncwark—Columbia 

network. Vorhees barni
9—VVSUI (710), lowa City— Fa- 

rniliar hymns
9:15—KFUO (550), St. Luois —Ad- 

dress; music
9:15—KLDS (1110), Independence 

Service

NO-N-DOnSER LOANS
323-324 Monadnock Block - - 53 W. Jackson Blvd

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

10 a. m.—Musical 
12—Organ reųuest
5— Organ eoncert
6— Talks; musical
7— News reports;
11— Dance program

670k—WMAQ-WQJ—448m.
6:30 a. m.—Setting-up exercises 
7:30—Morning vvorship
9— Wide Avvake program 
9:45—Overt tire hour; health tai k 
10:40—Home economics; musical

program /
12— Noontime melodies
1—Musical polpouri; Oddz-n-Endz 
2:30—Artist recital.
5— Topsy Turvy time
6— Coneert orchestra and contralto 
7:25—Photolog; popular song cycle 
8:45—Coneert orchestra
10- 1—Orchestra; songs

# 870k—WLS—345 m.
9 a. m.—Farm news; time signals 
9:30—Board of trade (service re-

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

live stock market; secd crop con- 
dition; Harmony trio; fiddler.

5:15—Sporls; organ; time; Picd 
Pi per

6— AJarkets; sports; orchestra; 
nevvs

7— Scrapbook; National bara dance; 
banjo; harmoniea and guitar; 
Havvaiian music; organ; ųuartet

9:45—Hockey game 
11:10-1—Baru dance

980k—WHT—306m.
10 a. m.—Children’s hour; pianist; 

songs
12—Organ; farin nevvs; weather 
1—Trio; pianist; tenor
6—Sports; organ program; talk 
8:30—Weather; cntertainers; sports;

news.
9:30—Musical program 
10—Your Hour league 

STATIONS OUTSIDE CHICAGO 
Evening Programa

8— WEAF (610), Ne\v York—Fasci- 
nating fiddling

8—\VJZ (660), New York—Operetta 
to KYW

8—WS()E (1110), Milvvaukee — 
Program

8—VYTAM (750), Clcveland—Cava- 
liers

8:30—WEAF, New’ York—Tuneful

9—WDAF (810), Kansas City —Or
chestra

9:15—VVEAF (610), New York — 
Biblicnl drama.

9:15—VVJZ (660), New York—Don 
Amaizo

9:15—WTAM (750), Clcveland 
Dance music

9:30—KTU S (780), Tot Springs — 
Little symphony

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne 
gali būti be

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholasBatery setų 
MES IŠMAINOME I ELEKTRI

NI SETĄ. SETAS TIK 

$15
Prašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukiteVieno laikraščio redakcijon 
įbėga vyras ir klausia piktai:

—Ar tiesa, kad tamsta, po
nas redaktoriau, pavadinai ma
ne savo laikraštyje valkata ir 
nedorėliu?

—Nieko panašaus! Apie se
nus, žinomus dalykus mes ne
rašome.
nas.

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

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

ARCTURUS A. C. TUBUS
Arcturus Radio 

Service Co., 
701 S. Wells St.

Harrison 8233

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
eiiintlerlų ‘ sleeve” 
arklių jogos. grot-

. $1230
$1335

coaeh ...... .......................................
sodan ........................ ........................

12 mėnesiu lAmokėjtmui
l’iinai įrengia* ir dastatomas prie jūsų namų, turi užpakalinius bamperius, 

i- fronto i’ uzp;*k.t11<» “anubberb . i ratų tfcotilz breklai. ekstra tajeri, "tube 
rini ir tajero uždangali). automatiškas lango nu valy tojai, užpakalyj didelis velti* 
riklu, sustojimo Aviena, ir "iitn vnor" n#i aktai. Vartoti karai imami į mainus 
stl gei .1 ati) Kiminu. Taipgi turnv dali; vartotų karų visuomet.

Garantuotai i‘a tania v tinai
Atdara nuo h ryto iki 10 v .ikaro. Nodelioinn nuo K ryto iki 5 vakaro.

AUSTIN KNIGHT MOTOR SALES
■1718 Chicago Avė. Phone Austin 9022

CHICAGO, ILLINOIS

durų 
durų

Duodame tik naujie-

Red akcijoj

mano paematas išskri- 
audra. 
su di-

—Šis
do iš po plunksnos, kaip

—Tikrai kaip audra 
džiausiom liūtim, nes jis la
bai skystas.

E
i

VASARIO 1 dienų, Nash pa
skelbė nupigintas kainas.

Dabar jus galite pirkti 5 pasa- 
žierių Nash Six Sedan tik už 
$845 f. o. b. dirbtuvėj. Kainos 
kitų modelių yra sulyginamai 
pigesnės.

Skersai ir išilgai motorinių ka
rų industrijoj, jus nerasite kito, 
kad susilygintų su Nash!
Nash savo gražumu iš vidaus ir 
lauko, kuris 
padaro ž i n- 
geiduom cent
ru Automobi
lių Parodose LEADS THE WORLD IN MOTOR CAR VALINE

kasmet. Nash yra karas su 
Nash 7-beariitg motoru—pada
rytu dėl vienodumo ir didesnės 
jėgos.
Ir Nash yra karas su “tubular 
trussed frame”, ekstra stipru
mas dviem budais, 4 ratų bre- 
kiai, ekstra saugumui — alloy 
plieniniai springsai plūs “shock 
absorber’iai, iš fronto ir užpa
kalio, dėl didesnio patogumo va
žiavimui—ir stiprus transmis- 
sion stiprumui.
Kai pirksite naujų karų atmin

kite tai: už 
$845 nupirk
si! 5 pasažier. 
Nash Sedan! 
Pamatykit jj.

CHICAGO NASH CO.
2000 South Michigan Avenue

Kaplan Brothers Saks, 3132 Ogden Avenue, Kowe, Young & Cooley, 4660 Wcst W«shington Boulevard, 
Berwytt-( icero Nash Sales, 6420*24 VVest 22nd Street, Bervvyn, Illinois, Koseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avenue, Dorinuralt Motor Sales Ine., Madison Street at 2nd Avenue, ^Maywood, Illinois.

(710), SL Pfail—Music 
(810), Kansas City—Or-

9_\VCC()
9-4WDAF

chestra
9—VVEAF

chestra
9—VVHB (880), Kansas City—Dance

music
9—WLW (700), Cincinnati—Enter-

tainers
9—VVSOE (110), MJlvvaukee—Organ

program •*-
9—WTAM (750), Cleveland—Mins-

trels
9:30—VVEAF

Orchestra
9:30—WS AI

chestra
9:45—K'riLS

Orchestra

(610), New York

(830), Cincinnati—Or-

(780), Hot Springs —

SUNDAY 
CHICAGO STATIONS 

720k—WGN-WMB—416m. 
12—('omies for children
1— Piano program; Mac Satllcy
2— Havvaiian trio; mi.xed quai*tet
3— Zithcr; mandolin trio; Arabian 

nights
4— Questions and ansivers; Arabian 

nights
(i—(Million sing; l’unrh and Judy; 

almauac
7:30—Ensemble; ųiiintet; “Auld 

Sandy”
8:15—Program from New York 
9:15—“Our Music room”
10— Fenlurė; song reeilal; orchestra
11— Midnight Mardi (iras

7 70 k—W B B M - VV J B17-389 m. 
10:30 a. m.—Paul Badcr and glee 

club
2:30—Little Symphony; sunshinc 
hour

5— Fellowship honr; organ 
6:30-9:30—Paul Badcr; band and

choir
9:30—Reųuest period 
10:30—Back Home hour
12— 3—Nuttv club; dance program

820k—WJJD-WEBH—866m.
12—NBC Blue nctvvork eoncert 

Comics for children1— Comics for children
2- 1—Children’s religious program 
•1:30—NBC Bed netvvork program 
5—Twilight musical
7:30—Trio songs; ensdmble
9—Studio program; news; vveather; 

limo
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Reumatizmas
Sausgėle

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3250 South Halsted Street 

CHICAGO, IJX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXX
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šeštadienis, kovo 3, 1928 NAUJIENOS, Chicago, UI

Prieštaravimu šiupinys
(Scramble of contrndictions)

Marijonų broliukai savame 
organe vas. 21 d. 1928 m. rašo: 
“Dievas gali perkūną sunaikin
ti, bet nenaikina...” Kitas ma
rijonu viršyla rašo: “Ten yra 
teisė kur yra tikslas”. ...Tolinus 
jisai teisių įgijimą šitaip api
budina:

“...Atsitinka kad vienas žmo
gus nesiskaito su visa tauta... 
nėra jėgos 
tvarkytų”;
kad Romos katalikų 
šitokiems despotams 
uoliai padeda “avis” 
T.) “visa valstybė

kuri jo užgaidas 
(Istorija liudija, 

kunigija 
visuomet 

suvaldyti, 
nesuvaldo

vieno žmogaus, jis įgijęs tiek 
teisių, (Arkivyskupo šventini
mu paramstytų. T.) “kad nesi
skaito su milijonais”.

Jeigu ši mintis “dekretų”

Romos 
šnipavimo

>u»edam šviesa* Q 
elektros jiegą | nau 
ius ir senus namus ir 
mainom naujas Ii 
pas i senas; duodame 
..nt lengvo išmokėji
mą

Metropolitan Electric 
Shop 

Wli W. 22nd 
Phone Caual

Street 
U9I

Ar jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niežti? 
Naudokite

Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite

Užlaikymui savo plaukų gražiais 
ir tankiais 
Naudokite

1 gamintojui Smetonai buvo tai- mandagiai elgdavosi. Jisai da- 
koma, tai atsiminkime, kad 
Konkordato tam tikru skirsniu 
liepiama už Smetonos sveikatą 
ir pasekmingą valdžioje išsilai
kymą Romos katalikų kunigija, 
tautinių švenčių dienose, priva
lą Dievopi melstis. Diktatoriai 
be patentuotų melagių pagal
bos neapseina.

Marijonų viršyla nori skaity
tojams įrodyti savojo luomo 
galybę, kad visos tautos nesu
valdomas (Smetona ar koks 
Mussolinis) prieš “spaviednin- 
ką” nusilenkia, o jam Corpus 
Christi duodant net pakhipdo- 
mas. “Avelės”, žiūrėkite, kaip 
mes, “DiA'o tarnai” jūsų bai
sųjį tironą paklupdome!

Kituomet Romos katalikų ku- 
rigija melsdavosi už carą ir 

kaizeri; mat, iš jų guldavo al- 
"as! Napoleonas I, Romos ka
talikų kunigiją vadino valsty
bės žandarmerija.

Lietuvis Konlraktorius I katalikų Kunigijos
valstybės naudai, sutvėrė “sal- 

( veišių” armiją, kurios veikimu 
dar geriau suseka darbininkų 
luomo paslaptis.

Kaip suderinti marijonų vir- 
šylos sekančius tvirtinimus: 
“Kiekvienas žmogus brangus 
Dievo akyse?” Dabar, nenusi
gąskite, skaitytojai, nors mari- 

' jonas, tarsi, nejuokaudamas 
gązdina: “žmonės žvėrimis 
taps, jei nuo tikėjimo visai at
sitrauks”. Visai nuo tikėjimo 
atsitraukimas suprantama, kaip 
pinigais kunigų nerėmimas. 
Gali būti nedoriausias, bei jei
gu nedoru bud u uždirbto pelno 
dalį duosi kunigui— kunigas ta
ve statys pavyzdingiausiu žmo
gumi. štai faktas: už dviejų 
varsnų nuo mano gyvenamo 
buvo aptiekus vardu prisiden
gusi ištvirkimo ir girtavimo 
smuklė. Savininkas nieko apie 
vaistininkystę nenusimanė ir 
pats nebuvo aptiekorium. Jam 
gerai sekėsi pinigų uždirbti. 
Norėdamas, kad jam niekas nė- 
kenktų su visais duosiiiai ir

ve vietiniam Romos katalikų 
klebonui šimtą dolerių parapi-| 
jos reikalams. Tasai Romos 
kunigas vardu, pavarde iš sa
kyklos išgyrė tą vertelgą ir 
ragino savo parapijomis lanky
tis toje smuklėje ir visokiais 
budais remti 
pampi j oną.

Tame pat 
kunigas, irgi 
“Artimieji musų uždaviniai”... 
“kame doleris—ten stiprybė; 
kame idealas—ten skurdas”... 
“suvartokime savo visas orga
nizuotas jėgas surinkti reika- 
l;n|»ą pinigų sumą”, 
skaitytojai, 
prie idealo, 
gretinasi.
ri jonas savo luomą (kunigiją) 
šitaip aprašo: “musų partijos, 
sarmata prisipažinti, yra asme
ninės. Visuomenės gero įver
tinimo stoka ir jo žemiau už as
meninius reikalus statymas — 
yra biauri musų vadų yda...”

Seiliaus—kuomet kunigai dar 
nikė vergus ir baudžiauninkus 

liaudį mokindavo: nesiprie- 
’inti, kentėti ir danguje sau 
Ivasinius turtus gaminti.

Dabar kunigai auklėja peštu
kus, Kristaus karius prieš vi
sokį žmoniškumą ir pažangą, 
:eigu iš tos pažangos Romai, 
ar katalikų kunigų luomui nė
ra naudos. Mexikoje Romos 

parodo savo 
kaipo banditų 
važiuojančius 

vagonuose de-
Mexikos da-

CHICAGOS kas galbūt pasveiks.

ŽINIOS
garbingą ir gerą

“Drauge” 
marijonas

kitas 
rašo:

Matote, 
kad kunigija ne 

. bet prie pinigų 
Toliau tas pats ma-

le

Rado kanale antra 
vaiką

Indiana Harbor laivų kana- 
užvakar rasta lavoną antro

vaiko. Netoli tos vietos kele
tą dienų atgal irgi rasta vai
ko lavonas. Abiejų vaikų am
žius 8-9 metų. Abu vaikai bu
vo vienokiai pasirėdę,* abu bu
vo surišti ir abu yra išbuvę 
vandeny maždaug vienodą lai
ką. Abu lavonai, galbūt dvy
nukai, tebėra neidentifikuoti. 
Spėjama, kad vaikai yra nu
žudyti.

Iššoko pro langą
Mrs. Ameba Cook, 68 m., iš

šoko pro 3 augšto langą ir už
simušė savo dukters namuose 
6917 Cratidon Avė. Duktė tuo 
laiku buvo su motina vienam 
kambary. Valandėlei nusigry- 
žus, ji pamatė motiną bešokant 
pro langą h\ sulaikyt ją jau 
nebespėjo.

Suspenduotasai mokyklų su
perintendentas, W. McAndrew, 
užvedė bylą teismuose prieš me
rą Tliompsoną. Jis kaltina me
rą tuo, kad pastarasis rinkimų 
laiku jį apšmeižęs, ir ieško 
$250,(100 atlyginimo.

Henry Ilust ir Wm. Morgan 
lapo pripažinti teisme kaltais 
todėl, kad ėmė pinigus “be
lams” ant arklių lenktynių iš 
dviejų banko tarnautojų, kurie 
vogė pinigus iš banko. “Bro
keriams” grūmoja kalėjimas 
iki 5 metų.

o » a
Dr. Bongelti, padaręs ligoni

nėje merginai operaciją, nuo 
kurios ji ir jos kūdikis mirė, 
prisaikintųjų rastas kaltas ir 
teismo nuspręstas mirti elek
tros kėdėj e. Nuleistojo advoka
tai padavė prašymą naujam 
eismui arba priėmimui apelia

cijos. U

Kaip Padidinti Savo Abelną 
Stiprumą ir Energiją

Nuga-Tonn sutelkia daug turtingo ir svei
ko kraujo ir jus būtinai turite pabandyti jas 
jei tik turite prasta apetito, prastą virJkini- 
>ną, silpnus inkstus ir pūslę, g asu s skilvyje 
arba žarnoje, galvon skaudėjimą* svaiguli, 
prastas kepenis, ai'.pnus nervus ar silpnus 
Svarbius kup<> Organus arhn panašius nestųa- 
giitnus nuo nbelno nusilpnėjimo ir nbelnai 
serganti kūno stov|.

Nuga-Tone neabejotinai išlaikė bandymą 
per paskutinius 35 metus ir milionai žmonių 
įgavo didžiausią pagelbą vartodami jas. Bū
tinai pabandykit Nuga-Tone. Jos tikrai pada
rys jums daug gero. Atsiminkite, jai Nuga- 
Tone nepagelbės daug visokiame atsitikime— 
jus jausitės stipresniu, sveikesniu, linksmes- 
niu--daugiau turėsite jėgos ir energijos — 
arba jūsų pinigai bus grąžinami. Nusipirkit 
buteli šiandien. Tik žiūrėkit, kad butų Nuga- 
Tone.

JOS. F. BUDRIK
Muzikos Krautuvė'

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniftkų ir naujų ligų Jei kit» 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane Mano pilna.- išeg 
zaminavimas atidengs ju^ų tikrų ligų ir jei aš apsiiinsiu jut- gydyti 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bei pats pasakys po galutine išegzamin«vim< 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLE Y
20 W. Jackson Blv., netoli Stale Si 
Kambariai 1012, 1015, 1010. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 ik> 7:.‘<0 vakar* 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 p<> pietų

Mažiau Pelenų
— UŽ TOKIA PAT KAINA!!

4 ė.

Skaitykit ką vienas lietuvis musų kostuineris sako apie

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

dienų atgal. Tai yra geriausios anglys kokių retai kada pasise
ka gauti. Ai turėjau nustatyti mano boilerj, ir dabar suvartoju 
tik 50 % kuro. Matosi visai nėra akmenų šiose anglėse, dega 
palengvo bet su dideliu karščiu ir labai mažai peleni) lieka.’’

POCAHONTAS

Lump & "Egg $11.50

Mine Run 7.75

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

SOLYAY COKE
Range $12.60
Nut 13.00
No. 2 Nut 18.25

Phone Virginia 1050

(’oal and Building Materia] Co.

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

4xxxxxxixixxxixxxxxxxxxxrmxxxxxxxxxxxxxxxixxxiixm

Praplovė širdį
Keletą dienų atgal Frank 

Campasso, 15 m., „matydamas, 
kad jo tėvai ir penki broliai 
ir seserys labai skursta, bandė j 
nusišauti ir. tuo sumažinti sa
vo tėvams naštą. Kulka įstri
go arti širdies, bet vaiko' ne
užmušė. Teeiaus nuvežtas ligo
ninėn vaikas nuolatos ėjo silp
nyn ir kad išgelbėti jo gyvas
tį vakar liko padaryta labai no
na prasta operacija. Kadangi 
širdy kraujas ėmė krekėti, tai 
daktarai prapjovė krutinę, ap
vertė ir prapiovė širdį ir iš-i 
spaude iš jos sukrekėjusį krau
ją, taipjau išėmė ir kulką. Vai

Velykoms Pinigai į Lietuvą
Pigiausios Kainos — Greitas Patarnavimas 
Mes rokuojame tik $10.30 už 100 litu 
Didesnės sumos proporcionaliai pigiau

Mes Parduodam Laivakortes Į Ir 
Iš Lietuvos

$107 j Lietuvą 
$118.50 iš Lietuvos 
$181 j Lietuvą ir atgal

Visos informacijos suteikiamos maloniai veltui 
Atsišaukite prie langelio 15, 16 arba 17 ,

. JUSU BANKAS

Depositors State Bank
4701 South Ashland Avenue

Dabar stebėtinai žemos kainas 
ant aukštos rųšies 

PIANŲ, RADIO, 
PHONOGRAFŲ

Grojiklis Pianas, labai gra
žus su visu įrengimu už $219

Bakhvin, Hamilton, Maho- 
gany grojiklis pianas .... $185

Kimball Walnut Grojiklis
Pianas už ......................  $295skiąją vertę — 

vadai, traukiniu 
keleivius, gyvus 
gindami. Jeigu
bartinis prezidentas Calles bu
tų žmonių pavergimo šalinin
kas, tai Romos katalikų kuni
giją nebūtų nuo savęs atstū
męs. Su pavergtomis “avelė
mis” lengvas kunigams dar
bas: parodei pirštu į dausas — 
ten avių amžina karalystė—ir 
bai tikra, tikėtina! Kito kelio 
nėra, kaip per Romos katalikų 
kunigo kiauro kišeniaus skylę 
—tiesiai, šmakšt į dangų! Ar 
"ali Imti lensrvesnis “‘l>iznis”» 
kaip “selling the bhie sky for 

real gdd” (dausų mėlynės jiar- 
davinčjimas už auksą) ? Kini
joje, Mexikoje, Rusijoje ir dau
gelyje kitų pasaulio kraštų, 
jau Romos dausų mėlynės už 
^uksą mainikavimas pradeda 
nesisekti. Taigi kunigų kro- 
rnelio gynimui reikalingi—“dva
sios vadų” vedami peštukai. 
Lai Romos kunigija peštukus 
auklėja. Neilgai laukę... pa
matysime.

Tojo dausų mėlynės už auk
są pardavinėjimo “gešeftas” 
au šuoliais skuba prie... užbai

gos. Ant apgaulės paremtas 
biznis kai žlunga, tai staigiai 
žlunga. Apgautos “avelės” kai 
praregės—tai tuomet nei auk
sas Romos katalikų kunigijos 
neišgelbės. Mąstantiems ir ma- 
‘ rotiems laikas nuo to pavojin- 
o “dausų pardavinėjimo biz

no” atsitraukti. Nereiks “pra- 
'•".■•o vartams” to muilo burbu- 

’o griauti jisai pats sprogs.
—Tylintis.

L0W KENT
Musų pi
gios ren- 
loš' ir be
vertei k o s 

pelno jums 
pa si daro 
dubeltavas 
taupinimas 

iš musų 
dirbtuv ė s, 

tiesiog į 
jūsų n a- 

mus už dirbtuvės kainas (factory 
price).

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

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

D. KięSEL

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

\SHOP
Parior sets made to order

3327 Archer Avė. 
Show Room 8306 Archer Avė.

Phone Lafayotte 893(5

Niekas Daugiau Kaip 
Super-Six Vienodumas 
Legionams Kurie Atsikreipia

Prie ESSEX

Atwater Kent model 37-A
C. Electric, setas už .... $88

Freshman AC. 6 tūbų už .. $98
Radiola 17 už .......  $125
Spartan ............................ $110
Diamond T eleetrie už ....... $95

Viskas sykiu arba

dalimis pasaulyj

didžiausios vertes

Malonėkite Palyginti

Naujos mieros — didesnis, 
ilgesnis, platesnis, ifc vidaus 
ir lauko.
“vertical lacųuered radiator 
shutters”.
Platesni, storesnį fenderiai. 
Colonia) typo Kampos ir 
“saddle” typo šalinės liam- 
poe.
Bendix 4 ratų brekiai, to
kie yra vartojami ir labai 
brangių karų.
“Silenced body’ * konstruk
cijos.
Ekstra dideli tajerai 5 co
lių yra vartojami.
Platesnės durys įėjimui ir 
išėjimui.
šiltas “tooth disc” valdy
mo mechanizmas.
Elektrikinis užraktas ap
saugojimui nuo vagių.
Puikios rųšies velour ap
mušimas.

I

Platesnės ir aukštesnės sė
dynės.
Nauja instrumentams len
ta, užbaigimas šlifuoto ebo- 
ny.
Starteris ant Sn&tnimjMitų 
lentos, greitas, paranku);, 
tikras.
Valdymo ratas juodo, kie
to gurno su plieniniu “core.” 
šviesos, triuba ir “throtle” 
kontroliuojamos prie valdy
mo rato,
Gumu dengta atsistojimui 
lentą.

Tikras įsitikinimas didžiausios vertes 
Essex iš pirmo pažiūrėjimo, yra labai 
panašus kaip ir bi augesniųjų karų, apie 
ką pirmiau negalima buvo nei svajoti 
pigesniųjų karų klesoje.
Jus nepadarysite klaidos taip įsitikinda
mi jo galutinos ir puikios rųšies užbaigi
mu kiekvienoje smulkmenoje. Ir jus ne
galite užmiršti, kad kiekvienas dalykė
lis veda prie brangesniųjų karų rųšies, 
kad radus palyginimą.
Su šiomis minėtomis vertėmis, Essex tei
kia dar daugiau vertės, išdirbinėjime, 
dastatyme ir pardavinėjime, tas išpildo 
visą programą ir parodo vertę karo. Nė
ra stebėtina, kad kiekvienas vadina jį 
“Pasaulyj Didžiausios Vertės”.
Sedan, 4-Door, $795 Coach, $735

Coupe, $745 (Rumbu Seat $30 «xtra>
f. o. b. Detroit, plūs war excise tax

Buyers can pay for cars out of income at lotvest 
ablo charga for intarest, handling and Insurance £

E«sex-Super Six turi lietuviu departamentą, K. uomet jus atsilankysite j pardavimo, kambarj 
reikalaukite He tuvio pardavėjo. 

__ \ ' 
Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company oi Illinois
2220 South Michigan Ave^ Phone: Calumet G900. Atdara vakarais.

Sonora-Brunsvvick Phonografai 
su Radio krūvoje 1928 mo

deliai. Kainos žemiausios. 
Lengvi Išmokėjimai.

Krautuvė atdara vakarais ir 
nedėliomis iki 2 vai. po pietų.

Jos. F. Budrik (Ine.)
3417-21 So. Halsted St. 

CHICAGO 
Tel. Boulevard 4705

SERGANTI ŽMONĖS!
Pasitarkite sv
Dr. Ross apie bi 
le kokią L1GA 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

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

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

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausį gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio. odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir FJuropos 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. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlyj, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešinttis penki metai 
tame name
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The Lithuanian Daily Neva 

Aiblished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

173* South Halsted Street 
Chieago, III.

Telephone Kooaeveit 85M

Editoj P. GRIGAITIS

Subscription Ratasi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.10 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chlcago. 
8c. per copy.
Entered as Second Claaa Matter 

March 7th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, IU., under the Mt of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111 — Telefonas: Koosevelt 8600.

Ufeisakrrao kalnai
Chicagoje — paltu:

Metama...............................   $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  2.60 
Dviem mėnesiam _ ________ 1*50
Vienam mėnesiui  .76

Chicagoje per line Moto jusi
Viena kopija —.  ■  8c 
Savaitei___ ____ —.........  18c
Mėnesiui 76c

Suvienytose Vaistuose, na Chicagoje,

Metams $7.00
Pusei metų------—«__ 8.60
Trims mėnesiams —......... 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
[Atpiginta] i

Metams....... ...............  ■ $8.00
Pusei metų —________ 4.00
Trims mėnesiams ...... 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su uisakymu.

S. L. X. VIRŠININKŲ RINKIMAI

Kad išaiškinus šitą punktą, grupė Amerikos politi
kų ir visuomenės veikėjų pasiuntė prezidentui Coolidge 
laišką, kuriame sakoma šitaip:

“Užpuolikas kare yra ta šalis, kuri atsisako 
rišti savo ginčą konferencijos, susitaikymo, arbit- 
racijos, apeliacijos į teismą arba kitos kurios tai
kingos priemonės keliu ir mėgina rišti jį karu.” 
Tą pačią mintį kitąsyk aiškiau ir trumpiau išreiškė 

garsus Francijos socialistas, Jean Jaures, kuris pasakė, 
kad užpuoliku kare reikia laikyti tą valstybę, kuri at
sisako savo ginčą su kita valstybe pavesti tarptautinio 
tribunolo arba arbitracijos teimo nuosprendžiui.

Taigi, atskirti užpuolimo karus nuo apsigynimo 
karų galima, tik reikia, kad butų tarptautine įstaiga 
(arba įstaigos), turinti galią spręsti ginčus tarpe val
stybių. Be tokios įstaigos mėginti pašalinti karą butų 
tas pat, kaip mėginti panaikinti kautynes tarp žmonių 
tenai, kur nėra teismo.

daujamas, dėliai to dviejų nuo
monių negali būti. Bet, sako 
Russell, be silpnapročių izolia
vimo ir gimdymų kontrolės to 
niekuomet nebus galima pada
ryti.—K. A.

Pirmi nacionaliai 
rinkimai Jungt.

Valstijose

Konstitucinis Seimas, kuris 
paruošė musų dabartinę kon
stituciją užgyrimui visų vals
tijų, vėl susirinko 1786 m. ir 
paskyrė “antrą trečiadienį sau
sio mėn. 1789 m.” kaipo dieną, 
kurioj valstijos turi laikyti rin-

vienos politikos ' partijos laiko
mi prieš prezidentinius rinki
mus. Vietiniai komitetai siun
čia delegatus į valstijų seimus, 
o tie seimai išrenka delegatus 
į nacionalį seimą.

Nacionalis seimas, apart no- 
minavimo kandidatų į preziden
tus ir viceprezidentus, taipgi 
priima programą, kur išdėsto 
partijos nusistatymus, ir ko
kius išrišimus siūlo svarbiau- 
siams klausimams.

Atstovų buto nariai ir tre
čia dalis senato narių taipgi 
renkami nacionaliuose rinki
muose. Kaikurie valstijų, ap
skričių ir miestų rinkimai taip
gi laikomi tą pačią diena.

* [FLIS.].

...... . —
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina St„ Chlcago, III.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

'NAMU 
Matykit M r. MACĮ KĄ

PEOPLES BANK

Kovo mėnesio 1 d. prasidėjo SLA. Pildomosios Ta
rybos rinkimai. Jie tęsis iki paskutinės dienos balandžio.

Rinkimai įvyksta kuopų susirinkimuose, išdalinus 
visiems atvykusioms į susirinkimų nariams tam tikrus, 
iš centro prisiųstus baliotus. Taigi nariai, kurie nori 
savo balsu prisidėti prie to, kad butų išrinkti tinkami 
organizacijai viršininkai, privalo nepatingėt atsilankyt 
į renkamąjį susirinkimą.

Kaip per keletą paskutinių rinkimų Susivienijime, 
taip ir šį kartą kova eis tarp tų SLA. narių, kurie nori 
apginti savo organizaciją nuo politiškų intrigantų, ir 
tarpe komunistų. Jau gana senai komunistai visomis 
pajėgomis skverbiasi į SLA. vyriausybę, norėdami tą 
organizaciją paimti į savo rankas ir paversti savo par
tijos įnagiu. Šitose savo pastangose jie vadovaujasi vien 
tik partiniais sumetimais ir partine disciplina.

Pirmiaus, kada komunistų lyderiai dar laikė Susi
vienijimą “buržuaziška įstaiga” ir nesvajojo apie jo 
“užkariavimą”, komunistai tos organizacijos viršininkų 
rinkimais mažai tesirūpindavo. Bet dabar jie stato savo 
kandidatų sąrašus, veda už juos smarkią agitaciją; ko
munistų pamokslininkai rinkimų laiku važinėja iš vie
nos kolionijos į kitą ir “mobilizuoja” savo partijos jė
gas, o komnistų laikraščiai varo savo špaltose sistema- 
čią kampaniją už savo partijos kandidatus ir purvais 
drabsto jų oponentus.

Tuo budu SLA. viršininkų rinkimuose komunistai 
atvirai veikia, kaipo partija. Ir todėl, jeigu komunistų 
kandidatai butų išrinkti i SLA. viršininkus, tai jie jaus
tųsi, kad į tas vietas juos įstatė komunistų partija, ku
riai jie už tai# turi būt dėkingi ir kurios įsakymų jie tu
ri klausyti. Patekus komunistams į SLA. Pildomąją Ta
rybą, Susivienijimas faktinai butų atiduotas į komu
nistų partijos rankas.

Mes labai abejojame, kad SLA. narių dauguma bu
tų linkusi suteikti šitokią “dovaną” komunistams. Iš 
tiesų — už ką? Ar už tai, kad komunistai visus ne savo 
“vieros” žmones vadina “niekšais” ir “svolačiais” ? Ar 
už tai, kad jie kelia vaidus, triukšmą ir suirutę visose 
organizacijose, į kurias tik jie įsiskverbia?....

Padovanot komunistų partijai Susivienijimą su vi
su jo per dešimtis metų sukrautu turtu — nariai, žino
ma, nenorės. Į šiuos Pildomosios Tarybos rinkimus jie 
eis su obalsiu: Nė vieno balso komunistų partijos re
miamiems kandidatams!

; Apie Įvairius Dalykus :

PIRMA IR DABAR

Kai Lietuvos Steigiamasis Seimas darė valstybės 
konstituciją, tai buvo manoma pavadinti Lietuvą “dar
bo žmonių respublika”. Taip aišku buvo tuomet, kad 
milžinišką daugumą Lietuvos gyventojų sudaro darbo 
žmonės!

Pasaulio darbininkų šventė, Pirmoji Gegužės, buvo 
paskelbta valstybine Lietuvos švente!

Na, o kiek teisių Lietuvos darbininkai turi šiandie? 
Balsuot jie negali. Politinėse organizacijose veikti be
veik visai uždrausta. Darbininkų profesinės sąjungos 
uždarytos. Sąjungų spauda pasmaugta.

Darbininkai turi teisę tiktai dirbti, — jeigu* randa 
darbo. O jeigu darbo nėra, tai jie gali (užsimokėję už 
pasportą ir visas vizas) — keliauti į Braziliją.

“Darbo žmonių respublika”!....

KAS YRA “UŽPUOLIKAS”?

Jungtinių Valstijų ir Francijos valdžios dabar ve
da derybas dėl sudarymo sutarties, kuria butų atmesta 
karas, kaipo priemonė tarptautiniems ginčams spręsti. 
Bet tose derybose iškilo nuomonių skirtumų: vieni nori 
pasmerkti visus karus, o kiti tiktai agresingus karus. 
Prancūzai sako, kad jeigu jie atmestų visus karus, tai 
jie negalėtų išpildyti savo pareigų, kaip nariai Tautų 
Sąjungos, kurios įstatai reikalauja, kad tam tikrais at
sitikimais butų teikiama pagalba nekaltai užpultai val
stybei.

Apsigynimo karą Francijos diplomatai pateisina. 
Bet Amerikos valdžia klausia jų: kaip gi jus atskirsite, 
kuris karas yra užpuolimo karas, o kuris — apsigyni
mo ?

Eugenika
Eugenikos mokslas. — įgytų 

patybių paveldėjimas. —Vai
kas, kuris užaugo tarp vilkų. 
—Paveldėjimas ir apšvieta. 
—Paveldėjimas. — Gabumai. 
—Silpnapročių izoliavimas. — 
Gimdymų kontrolė. — Proto 
tyrimas.—Turtingųjų vaikai.

Eugenika yra mokslas apie 
žmonių veislės pagerinimą. Is
toriškai eugenika yra Darwino 
evoliucijos mokslo atžala, ku
rią vyriausia išvystė Francis 
Galton. Pirmoj vietoj pana
grinėkime eugeniką iš moksliš
ko atžvilgio.

Moksliškas eugenikos pa
grindas susiveda prie to fakto, 
kad įgytų ypatybių (su mažo
mis išimtimis) negalima pavel
dėti. To, ką mes įgauname per 
apšvietą, mes biologiškai ne
galime perduoti savo vaikams. 
Tiesa, yra išimčių; pavyzdžiui, 
sifilis. Tačiau nėra reikalo aiš
kinti, jog tai nepageidaujama 
ypatybė, nes paveldėti sifilį juk 
niekas nenori.

Prieš kiek laiko Indijos miš
kuose buvo surastas kokių dvy
likos metų vaikas, kuris—kaip 
Romulus ir Rėmus užaugo tarp 
vilkų. Berniukas lojo ir rėpli- 
nčjo ant visų keturių. Tą faktą 
galima imti kaipo įrodymą, jog 
tėvų įgytos ypatybės nepersi- 
duoda vaikams. Begyvendamas 
tarp vilkų berniukas, taip sa
kant, sužvėrėjo.

Mes visi žinome, jog pavel
dėjimas ir apšvieta lošia labai 
svarbią rolę žmogaus gyveni
me. Bet tiksliai pasakyti, kur 
baigiasi paveldėjimas ir prasi
deda švietimo įtaka, beveik nė
ra galima. Tačiau mes galime 
> si vaizduoti sau tokį eksperi
mentą. Sakysime, du berniu
kai lanko mokyklą. Pas vieną 
jų pasireiškia daug didesni mu- 
zikališki gabumai, negu pas ki
tą. Vienok gabesnysis berniu
kas yra priverstas paliauti mu
ziką studijavęs, nes jo tėvai 
neišgali už lekcijas mokėti. 
Antrasis berniukas, nors ir ma- 
iau gabus, tęsia muzikos stu

dijavimą ir, ant galo, tampa 
gan žymiu muzikantu. Bendrai 
imant, gabių tėvų ir vaikai yra 
gabus. Bet pasitaiko ir prie
šingai: kartais talentingų tėvų 
vaikai yra niekam tikę, o ne
gabus tėvai turi talentingus 
/aikus.

Yra gerai žinomas faktas, 
jog silpnapročiai tėvai turi tan
kiau silpnapročius vaikus, negu 
normališko proto tėvai. Taip
gi yra gerai žinoma, jog šiek 
tiek pasižymėjusių tėvų vakai 
paprastai yra gabesni, negu 
vaikai vidutiniškų piliečių. Vie
nok daugelis eugenikų per daug 
pabrėžia faktą. Kartais mena
mas vaikų gabumas pareina 
nuo tinkamų aplinkybių ir su
manių mokytojų. Dr. White- 
head ne kartą yra pastebėjęs, 
jog Galton padarė didelę klaidą 
nestudijuodamas karališkų šei
mų paveldėjimą.

Kai kurie mano, jog skirtu
mas tarp žmonių vyriausia par

eina nuo jų apšvietimo. Toks 
samprotavimas, be abejonės, 
yra klaidingas. Mes visi juk ži
nome, kad iš dviejų vaikų, ku
rie auga tolygiose aplinkybėse, 
vienas gali būti didelio ūgio, o 
kitas—mažo, žinoma, tinkamas 
maistas ir mankštinimasi prisi
deda prie ūgio padidinimo. Pa
prastai pasiturintieji žmonės 
yra didesnio ūgio, negu netur
tingieji; bet nykštukų pasitai
ko ir tarp pasiturinčiųjų, žmo
nės skiriasi ne vien tik fiziškai, 
ale ir protiškai. Kiekvienas 
mokytojas žino, jog vaikų ga
bumai žymiai skiriasi. Kaimo 
bukaprotį gali mokyti kiek tin
kama, tačiau jis niekuomet ne
bus lygus Nevvton’ui.

Iš to išplaukia, jog eugeni
kų pagrindinė mintis — gali
mybė pagerinti žmonių veislę • 
yra teisinga. Tačiau jų keliai, 
kuriais jie nori eiti prie to ti
kslo, yra netinkami.

Pilnai galima sutikti su eu
genikų nusistatymų link silp
napročių. Jeigu silpnapročiai 
butų atskirti arba sterilizuoti, 
tai į keeltą desėtkų metų butų 
galima atsikratyti nuo tų ele
mentų, kurie visuomenei neša 
daugiau blėdies, negu naudos. 
Tuo pačiu laiku žmonija žymiai 
pakiltų ir protiškai.

Dabar atsukime kitą medalio 
pusę, kurios konservatyviškieji 
eugenikai nenori matyti. Musų 
laikais visose civilizuotose ša
lyse apie pusė vedusiųjų prak
tikuoja gimdymų kontrolę ir 
todėl turi mažesnes šeimas. 
Kadangi valdžios ir bažnyčios 
stato kliūčių, tai reikalingą* žir 
nojimą apie gimdymų kontrolę 
gauna tik labiau inteligentiški 
žmonės. Tokiu budu in
teligentiškesnė žmonių pusė tu
ri mažesnes šeimas, negu ta, 
kuri protiškai žemiau stovi. 
Nėra jokios galimybės privers
ti, kad labiau inteligentiškos 
šeimos turėtų daugiau vaikų. 
Tačiau galima vesti propagan
dą tarp mažiau protiškai išsi- 
vysčiusių žmonių, kad jie prak
tikuotų gimdymų kontrolę. 
O tai bus galima daryti tik ta
da, kuomet valdžios tokiai prą- 
pagandai nedarys kliūčių. Tie, 
kurie sakosi esą eugenikai, vie
nok priešinasi gimdymų kon
trolei, eugenikos mokslu bando 
tik savo prietarus pridengti.

Proto tyrimas, kuris yra la
bai prasiplatinęs Amerikoj, nė
ra tikslus dalykas. Tas tyri
mas, sako Bertrand Russell, jo
kiu budu negali parodyti įgim
tus žmogaus gabumus ir todėl 
eugenikos žvilgsniu jis yra be
vertis. Pasiturinčių ir inteli
gentiškų tėvų vaikai paprastai 
pasižymi gabumais. Bet tie ga
bumai tankiausia pareina nuo 
tinkamo auklėjimo ir aplinky
bių. Kuomet turtingieji stai
ga praranda savo turtus, kaip 
tai atsitiko laike franeuzų ir 
rusų revoliucijos, lai pasirodo, 
jog jų vaikai nei kiek nėra ga
besni, negu paprastų piliečių 
vaikai.

Kad pagerinimas žmonių 
veislės (kaip fizišku, taip ir 
protišku atžvilgiu) yra pagei

kimus išrinkti “rinkikus“, ku
rie vėliaus išrinks pirmą Jungt. 
Valstijų prezidentą ir vice-pre- 
zidentą.

Tie pirmi nacionaliai rinki
mai 1789 m. nebuvo tokie po- 
pulariški prezidentiniai rinki
mai, kokiais jie yra šiandien. 
Tik keturios valstijos balsavo 
tiesiog už prezidentinius rinki
kus. Septynios kitos valstijos 
nusprendė, kad jų rinkikai tu
ri būti legislaturos išrinkti. Li
kusios dvi valst. dar nepriėmė 
konstitucijos ir todėl negalėjo 
rinkti rinkikus.

Kova prieš pirmus rinkimus 
buvo kontestas tarpe federalis- 
tų ir anti-federalistų, kurie vė
liaus tapo republikonais. Tai 
buvo pirmos dvi politinės par
tijos šioje šalyje. Abi parti
jos rėmė Jurgį Washingtoną, 
tad kova ėjo tik už vice-prezi- 
dentą.

Rinkikai susirinko Nevv Yor- 
ke balandžio mėn., 1789 m. 
69 balsavo. Washingtonas ga
vo daugiausia balsų. Del vice
prezidento vietos buvo 11 kan
didatų. John Adams gavo 
daugiausia balsų, net 34.

Prezidentiniai rinkikai, pa
prastai vadinami “Electoral 
College“, net ir dabar tebėra, 
bet jų rolė tik vardiška. Rin
kikai yra tik užrekorduotojai 
įvairių valstijų noro. Tiek yra 
rinkikų, kiek valstijos turi at
stovų kongrese. Rinkikai susi
renka antrą pirmadienį sausio 
mėn. po nacionalių rinkimų ir 
jie paduoda balsus už prezi
dentą ir vicenprezidentą. Va
sario mėn. antrą trečiadienį, 
akyvaizdoje abiejų kongreso 
|butų, senato prezidentas su
skaito balsus ir praneša pasek
mes, kurios jau buvo rinkimų 
dienoj žinamos.

Jeigu pasirodo lygus balsų 
skaičius, ar nė vienas kandida
tas negauna balsų didžiumos, 
tai butas išrenka prezidentą, 
— kiekvienos valstijos atsto
vas turi vieną balsą. Jeigu ly
gus skaičius už vice-preziden- 
tą, tai senatas nutaria tuo pa
čiu budu. Tokiu budu John 
Quincy Adams buvo išrinktas 
prezidentu 1824 m. ir Richard 
M. Johnson buvo senato išrink
tas vice-prezidentu 1837 m.

Dabartiniu laiku prezidenti
niai rinkimai laikomi pirmą 
antradienį lapkričio mėn. kas 
keturi metai, kaip tai 1912 m., 
1916 m., 1924 m., 1928 m., ir 
t. t. Politiškų partijų valstijų 
seimai ir nacionalis seimas kiek-

TEESTIE TAVO 
ENERGIJA GYVA 
šiuose slekiavimo laikuose 

jums reikia daug energijos. 
Jus negalite negaluoti ir par
nešti pinigų. Trinerio Kartu
sis Vynas didina gajumą ir 
energiją. Jis užtikrina gerą 
miegą, prablaivina protą ir to
dėl jis yra neapsakomos ver
tes stiprintojas. Visose aptie- 
kose.' Rašyk Jos. Triner Co. 
1333 So. Ashland Avė., Chica- 
go, 111. ir SEMPELį GAUSI 
DYKAI. Indok 10c. pašto iš
laidoms.
Nemokamo sempelio kuponas 
Vardas .............................. *......
Gatvė .......................
Miestas ......................................
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'KVITINIMO LAIKAS'
lino jums jūsų dienos darbą, jūsų “kvi- 
tinimo laiką”.

Yra, vienok, kitoks “kvitinimo laikas”. — 
didesnis, toks, kur reiškia kvitinimą 
dirbti ant visados.

Pats išrišk, kada bus tavo didysis “kviti
nimo laikas”.

Savo taupymais ir paskui savo investini- 
mais į musų 6G nešančius Pirmuosius 
Morgičius ir Pirmųjų Morgičių Auksi- t 
nius Bonus, galėsi atsiekti to, kad galėsi 
“kvityti” dar tada, kad dar daug metų 
turėsi priešakyje maloniam gyvenimui.

Rengkis prie to dabar

CENTRAL““GBANK
TRUSTINE KOMPANIJA 

1110 West 35th Street 
Boulevard 0527 
CHICAGO, ILL.

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
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Sparčioji Ekskursija
Į LIETUVA

Puikiausiu ir Gražiausiu Didlaiviu

AQUITANIA
Išplaukia iš New Yorko

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

Cunard Unijos Lietuviškojo Skyriaus Vedėjas
P-as PIJUS BUKŠNAITIS

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

linų Milžinus AQl’ITANIA perplaukia vandenyną i 
5^2 dienas. Iš laivo keleiviai pasodinami i traukinį ir 
vežami gelžkeliu iki pat Kauno.

Vėlesni Išplaukimai iš New Yorko: 
BERENGARIA ............................ Birželio 6—27
MAURETANIA ........  Birželio 13—20
AQUITAN1A ..........  Birželio 20

*346 N. Michigan Avė.

l’žsisak\kilę Vietas ir Klauskite Smulkesnių In
formacijų Pas Vietos Agentą arba rašykite Mums:

CUNARD LINE

Tiesiai į Dancigą

Gegužės 30



šeštadienis, kovo S, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III. 5

Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Faustas

“Biru-Publika, kuri lanko 
tęs” parengimus, žino iš ank- 
sto, kad gaus ką nors naujo.

Taigi ji ir reikalauja iš “Biru- vieną vakarą savo vedėjo nau- 
tės” daugiau, negu iš bet ku
rios kitos draugijos. O “Biru
tė”, norėdama išpildyti šiuos 
reikalavimus ir ateinantį vaka
rą, kuris įvyks 4 d. kovo, Lie
tuvių Auditorijoje, duos visai 
naują, skirtingą nuo visų ki
tų, programą. Bus dainuoja
ma opera “Faustas” lietuvių 
kalboje.

Kaip kiekvienų sezonų, taip 
ir šį, “Birutės” choras rengia

dai tikslu pagerbti ir įvertinti 
jo darbą.

Programų išpildyme daly
vauja geriausios lietuvių dai- 
nininkų-ių jėgos: J. Kudirka, 
P. Stogis, K. Sabonis, Ona Vil
kiutė. S. Krasauskienė. Sumi
nėtieji asmenys dainuoja va
dovaujančias roles, Chore dai
nuoja Ona Biežienė, Julė Gap- 
šienė, V. Voltaraitė, M. Yo- 
čiutė, V. Bigeliutė, P. 'Milerie
nė, Kemėšis, Dr. Kliauga, Mi-

1 sevičia, Puišys, Asilą, Mileris
■ Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja ■ ir kiti.

skolina pinigus ant lengvų išlygų JI Biletus galima gauti iš ank-
Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas ■ sto pas kiekvieną

2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887 J “Naujienose” arba
■ ««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ knVk\vne.

Programas prasidės 
vakaro.

birutietį, 
Aušros

Art Babravičius dai 
nuoja Naujienų 

koncerte

vai.
lygiai 8
—Zosė.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

“Naujienų” 
koncertas

čia

PASINAUDOKITE PROGA
Iš priežasties Vlado Grubansko mirties, buvu

sio vieno iš savininkų Brisk Parlor Mfg. Co., jo da
lį parlor setų išparduoda už labai nužementų kainą. 
Todėl visi, norinti pirkti parlor setų, kviečiami pa- 
sbinaudoti šia retai tepasitaikančia proga pirkti 
frontinius setus už labai pigią kainą.

Brisk Parlor Mfg Co.
Barbora Urbaitė, vedėja

3016 Archer Avė-
Biznio Tel. Lafayette 5053
Rezidencijos Tel. Lafayette 8440

Šventadieniais matyti pagal sutarimą
i

— --------------- —

“Naujienų” koncertas jau 
pat. Šiame koncerte žada daly
vauti geriausios spėgos Chica- 
goje. Šimkus su “Birute” prak
tikuoja. Vanagaitis dirba išsi
juosęs, rengdamas 
miją” “Naujienų” 
publikai. Girdėjau, 
dar iš Clevelando 
į pagalbą. Manoma, 
vičius irgi savo

JUSTAS KUDIRKA, 
chikagietis, buvęs Lietuvos O- 
peros artistas, dainuoja didelę 
vadovaujančią Fausto rolę o 
poroje “Faustas,” kurią “Biru
tė” duos koncertinėje formoje 
rytoj, kovo 4 d., 8 v. v., Lietu
vių Auditorijoj. P-as Kudir
ka dainavo tą rolę Lietuvos ()- 
poroje, Kaune; dabargi turėsi
me progą užgirsti jį toje rolė
je ir musų lietuviškoje Chica
go j e.

Musų didysis artistas, Juo
zas Babravičius po ilgų marš
rutų rytinėse valstijose grjžta 
į Chicagą ir dainuos didžiajam 
Naujienų koncerte, kovo 11 d., 
1028.

A. Vanagaitis padirbėjęs ke
letą dienų prie .“Juokudemijos” 
išvažiavo pas pp. Bočiųnus ant 
Tabor Farm, Kazimiero vinčti- 
voli ir sau naujos energijos at
sigriebti.

Naujienų koncertas, vadina- 
šymet bus oi, oi!

» B »
Pasimatysime rytoj Lietuvių 

Auditorijoj, prie Margarėtos 
šono, Operoje Faustas!

— Rep. Pupa.

si

“Keistutis” ant 
Aštuonioliktos
Vaičkaus Teatras

Nedėlioj, Kovo 4,1928
Naujoj Apveizdos
Dievo Parap. Svet.

Stato

KEISTUTĮ
Pradžia 7:30 vai. vakare. Vaičkus Keistučio rolėj

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

“Juokude- 
koncerto 

kad kviečia 
Olišauską 

kad Babra- 
pasi žadėjimą

Erdvios Wicker Purk svetai
nės bus užpildytos kaip ir ki
tais metais.

žemutinėje svetainėje bus šo
kiai, kurie prasidės 5 valandą 
vakaro. Viršutinėje svetainėje 
programas prasidės 5:30 vai. 
Po programų abiejose svetainė
se šokiai Grušo orkestrui gro
jant iki 1 vai. ryto už $1.00 
įžangos.

Art. St. Pilkos 
padėka.

ATYDAI ŠEIMININKIŲ!!!
Žemiausios kainos ant maliavų ir aliejų

štai j ra kai kurie specialai dėl šio išpardavimo

1 galionas aliejaus .....................................................................  98c
100 svarų Dutch Boy eina, ................................................. $1 ir daugiau
1 galionas varniiio . ............................... $1 ir daugiau
1 galionas malevos .................................................................. 1$ ir daugiau

Visas tavoras garantuotas
Kenas rakandų valytojo dykai prie kiekvieno pirkinio 

už $1 ar daugiau

SAMUEL HELMAN
Pardavinėtojai

PAINTS, VVALL PAPER, BRL’SHES, VARNIŠKES, ETC.
1421 So. Halsted Street . Phone Canal 5063

Gerb. redaktoriau,
Prašau neatsisakyti užleisti 

man vietos “Naujienose”, kad 
galėčiau išreikšti padėkos žo
dį visiems, kas prisidėjo prie 
visokeriopo manimi paruošto 
P. Vaičiūno komedijos “Tuščios 
pastangos” vaidinimo pasiseki
mo.

Gaunu daug sveikinimų žo
džiu ir raštu. Bučiau netei
singas, jei neprašyčiau tais 
sveikinimais pasidalinti molo- 
nius mano to vaidinimo bendra
darbius. Po sunkaus dienos 
darbo, beveik visada iki vėly
vos nakties, vien tik iš pasi
šventimo ir iš prielankumo 
no sumanymui, tą veikalą 
dėjo man dirbti mano geri 
nos ir gyvenimo draugai
M. Balsienė, M. Dundulienė,
N. Gugienė, P. Petraičiutė- 
Miller, A. Zavistaitė, J. Bal
sis, A. Benaitis, l)r. C. K. 
Kliauga, B. Liutkevičius, Ad.

Micevičius, J. Puišis, B. Juch
nevičius ir J. Stasiūnas. Prie 
jų su savo pagelba prisidėjo 
prielankus man “Birutės” ir 
Studentu Sus-mo nariai ir dar 
keletas asmenų. Jų vardų man 
net sunku suminėti, bet aš pra
šau juos neabejoti, kad jų man 
prielankumą aš aukštai įver
tinu. Visiems “Tuščių pastan
gų” dalyviams dėkingai spau
džiu rankas. •

Mano tikriems rėmėjams p. 
p. Biežiams už vaišingos pasto
gės suteikimą, p. Wm. Piktor- 
manui už svetingoj Bridgeport 
Fu mitu re Co. musų repetici
joms vietos užleidimą — ma
no ypatingai gili padėka. Gi 
visus, kas teikė paramą ir pa- 
gelbą man sunku net suminė
ti, gal asmeniniai sugebėsiu 
jiems parodyti “tikrąją savo 
širdį.”

Prie progos negaliu nepami
nėti to didelio prielankumo, 
kurį parodė man laike prisi
ruošimo prie “Tuščių pastan
gų” vaidinimo “Naujienų” re
dakcija ir administracija, šir
dingas ačiū!

Teikis priimti Tamsta, p. 
redaktoriau, mano aukštos pa
garbos žodį.

—Stasys Pilka.

SPORTAS
ma- 
pa- 
sce- 
p.p.

POŽĖLA LAIMĖJO RISTYNES
DETROITE

Lengvas Važiavimas Moterims Su 1928 Metų Essex

I STARTE R |

CHOKtj

MOTO

GASOLINE 
GUAGE*

ELECTPO 
LOCK

RADIATOR 
5HUTTER 
COAITROL LIGHT 

CONTROt

M E TE R

Vasario 29 d. K. Požėla rito
si Detroite su rusų ristiku M. 
Ziminu, kuris pasirodė esąs kie
tas riešutas. Tačiau Požėla vis
gi ji įveikė. Pirmą kartą Požė
la paguldė Ziminą į 59 min. ir 
10 sekundų. Susikibus antrą 
kartą, Požėla buvo mažiau at
sargus ir Įkliuvo j pinkles. Hu
sas laimėjo į šešiolikų minu
čių. Bet užtat trečiame susikir
time Požėla taip smarkiai pra
dėjo Ziminą atakuoti, jog pas
tarasis tik keturias minutes te
silaikė. Kadangi Požėla laimė
jo du iš trijų susikirtimų, tai 
jis ir liko laimėtoju paskelbtas.

Trumpoj ateityje Detroite i- 
vyks kitos ristynės. Laikas bus 
praneštas vėliau. — N.

Pamokos

Gudrybes
Manant, kad šios dienos yra 

moterų automobiliais važinėji
mo dienos, lludson Motor Car 
Co., padare 1928 metų mode
lius lludson ir Essex — su

dėl moterų rankų ir akių.
Visas karo valdymo mecha

nizmas yra taip gerai ir pa
rankiai sutaisytas, kad kiek
viena moteris gali lengvai ir 

ir

važinėtis su vienu ar kitu ka
ru. Patartina moterims apžiū
rėti lludson arba Esex naujus 
1928 modelius ir pabandyti pa
sivažinėti.

“FAUST”
Opera, Koncerto Formoje

Stato

BIRUTE”

Lietuvių Auditorijoj
I '

Sekmadienije

Kovo-March 4d.’28
Punktualiai 8 vai. vakaro

Vadovauja komp. St. Šimkus

O. Vilkiutė ........
S- Krasauskienė
P. Stogis ...........
I. Kudirka ........
K. Sabonis........

Vaidilų Naktis
prie aukuro

ARTISTAI:
Margarita 

...:...  Sibilis
Mefistofelis 

. .... Faustas 
Valentinas

Birutės Choras 
Su Šokiais

North Western Masonic Temple
1517 N. Leavitt Sl.r<»vt

Kovo 3 d., 8 vai. vakare
Po paskaitos užkandžiai, vėliau šokiai iki saulei užtekant. 

I žanro 75c.



I
Tarp Ghicagos 

Lietuvių
Art. St. Pilkos 

vaidinimai
Komedija "Tuščios pastan

gos” padarė tokį didelį įspūdį, 
kad ja kovo mėn. pabaigoj art. 
St. Pilka žada dar kartą vai
dinti. Be to. 25 kovo, Cicero, 
Liuosybės Svetainėj, Liet. Rau
donos Rožės Kliubas parengi
mui art. St. Pilka vaidins ki
tą savo pragarsėjusį veikalą— 
Čiurlionienės “Aušros Simus.” 
Balandžio pradžioje Liet. Au
ditorijoj įvyks atsisveikini
mo art. Pilkos “Kūrybos ir 
margumynų vakaras.” Po to 
vakaro art. St. Pilka pradeda 
savo maršrutą per kolonijas ir 
gegužio pabaigoj ar birželio

DREBULIS
yra Pavojaus Ženklas »

Gali reikšti šaltį. O šaltis Rali baig
tis gripu ar flu. Veik kitę laiku! Imki
te HILL’S Cascara-Bromidc-Quinine ir 
pcrlaužkite šaltį j dicn$. HII L’S veikia 
greitai, nes atlieka keturius reikalingus 
daiktus sykiu. Raudonoje dėžėje viso
se aptickose, 30c.

Komp. Stasys Šimkus. “Birutes” vedėjas, kuris rytoj 
vių Auditorijoj stato operą “Eaust.”

Lietu-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Kas meluoja? PRANEŠIMAI

Šeštadienis, kovo 3, 1928

labai 
re- 
ne- 
bet

Draugystė Algimties Lietuvių Tau
tos Moterų ir Vyrų laikys susirin
kimą kovo 4 d., Lietuvių Tautos 
l‘aranijos svetainėj, 3501 Union av., 
1 vai. po pietų. Draugai-ės esate 
kviečiami atsilankyti į susirinkimą.

B. Dubinskiene, sekr.

su

įvy- 
Mil- 
kad 
kun.

jų deba- 
išvalgyto 
abu jie

“Vilnios” plateliai 
mėgsta prikišti “Naujienų 
porteriams, buk jie dažnai 
nueiną į atsitikimo vietą, 
nišą ir tiek.

Vasario 28 d. laidoj “Vilnis 
aprašo Visuomio disputą, 
kusį praeitą sekmadienį 
dos svetainėje. Ji rašo, 
debatavęs Visliomis 
Zalinkevičium, ir kad 
tai buvę neverti nė 
kiaušinio. Kadangi
girę tiktai savo kromelius, tai 
ir iš temos išėję.

Kaip “Vilnies” koresponden
tas žino, kad debatavo nepri
klausomas kun. Zalinkevičius? 
Juk kun. Zalinkevičius visai 
neatėjo į debatus! Bet tas ko- 

I respondentas net aprašo, ką 
i kun. Zalinkevičius kalbėjęs, 
• kuomet jo tonai nė nebuvo.

Zalinkevičius buvo kvie- 
debatuot, bet* neatsilankė, 
vietą užėmė kun. Genio-

Kun. 
stas 
o jo I tis.

HILL’S 
Pabaru • Bromide • Qaln2ns 

Liaoti 
Viduriai

Sulaiko

Stabdo
Šaltį

Si.tem,

Telephone Jackson 112

Reffel 
Undertaking Co.

Prienamos kainos, geriausias pa
tarnavimas pomirtinių reikale

REFFEL I NDEKTAKING CO.

610 Sixth St., Kacine, Wis.

BOHEMIAN STYlt
GENUINE 

malt-extract. 
ConCENTRATED - FROM1Ke 
PRIME BARLEY MALT

Packed by
)) G. JOKUB0NIS //

Bohemian Style Malto įstaiga 
seniausia, i 
užganėdinanti visus 
rųsies maltais, I 
tamsus; su, ar be apynių; švariau 
šiai sutaisyti., stikliniuose induose 
tai yra tyriausia ir stipriausia mal 
tas. Pabandykit — tikrai užsiganė 
dinsit. Musų krautuvėj galima gau 
t i įvairaus reikmenų. Viską prista 
tome į visa-* dalis miesto. Galima or 
deliuoti telefonu.

G. JOKUBONIS
1747 S. Halsted St.

> Tel. Koosevelt 7552

ya 
stipriausia ir geriausiai 

i savo augštos 
kurie yra šviesus,

pradžioj žada išplaukti Euro
pon. Reiškia, mylimą aktorį ne 
ilgai Chicagoj turėsime.

—Rep.

VISUOMIO PRAKALBA SEK
MADIENY

Vasario 1 d. 2 vai. diena Lie
tuviu Auditorjioj Visliomis kal-

Grant Works 
Pharmacy 

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

nos yra mažesnės neko kitur 
Teisingai ir atsargiai išpildomo re
ceptus. Užtikrinamo, kad suteiksime 

Jums pirmos rūšies patarnavimą.
John Malachauskas, K. Ph.

—.......... " ■ 1 1 1 "

J. V. Barkauskas
Fotografas

Pasekmingai traukiame gru
pes ir pavienius. Reikalui 
esant einam Į namus. Musų 
kainos prienamos. Darbo ge
rumas užtikrintas — kviečia

me atsilankyt.
4090’/z Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje 
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatinis 
sekimas 
jų išrad i m 
paveik s 1 
traukime 
krina jums 
rą darbą. 
Be extra p r i- 
mokejimo va
žiuoju nufoto- ___
grafuoti namus, pagrabus, poky
lius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, jdedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

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

C1C nor<iiis
i KONTRAKTORIUS, S. A. ZOLP

834 VV. 33r<l St. Blvci. 0527
Statau namus ir garažus, taipgi taisau senus na
mus; dedu fundamentus ir atlieku visus kitus dar
bus.; n I I ITT I II II UI I Į III | nu II IBĮMiBU——II ■■■ SIMUI fe I J1

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22 
kuopos susirinkimas įvyks nedėlioj, 
kovo I d., 2 vai. po pietų, p. šolio 
ofise, ant 3-čių lubų Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Drau
gai malonėkite būti susirinkime ir 
nuliesėkite naujų narių atsivesti.

Kviečia Valdyba.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny, 
kovo 4 d., 12 vai. dieną, (’h. Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 

• St. šiuomi visi nariai būtinai kvie- 
j čiami pribūti, nes randasi naujų 
reikalų aptarti. —P. K., nut. rast.

L. D. R. Vytauto Draugijos No. 2 
susirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 
4 d., 2 vai. po pietų, D. Strumilo 
svet. Visi nariai ir narės dalyvaukit 
susirinkime. —Rast. J. Kirkus.

Vadinasi, “Vilnies” korespon
dentas gražiai atsirekomenda- 
vo save. Jisai tur būt girdė
jo, kad bus debatai kun. Za- j Avė?

Chicago, III. Marųuctte Park 
apielinkės — SLA. 260 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks kovo 4 <1., 
sekmadieny, 1928, 2 vai. po pietų, 
K. J. Mačiuko svetainėje, 2436 W. 
59th St., prie Artesian Avė. Jūsų 
atsilankymas būtinai reikalingas, 
nes yra daug svarbių reikalų apta
rimui ir neužmirškite užsimokėti 
mėnesines mokestis.

Pranas Druktainis, užr. sekr.

bes apie moteriškių ir vyriškių 
santykius, vedimus ir skirimą- 
si, šeimyną, vaikų gimdymą, 
auginimą ir auklėjimų. Įžanga 
25 centai.

Rengia: 1-sios Lietuvių Kri
vūlės žigo vai.

linkevičiaus su Visuomiu, bet 
j debatus pats neatėjo. Gražu 
meluot, ar ne?

—Devintas reponteris.

S. L. A. 129t<>s kuopos Jaunuolių 
Skyriaus susirinkimas įvyks kovo 3 
d., Savicko svetainėj, 1900 S. Union

., 3-čią vai. po pietų. Visi na
riai bukite laiku. Valdyba.

VAIDILŲ NAKTIS prie aukuro 
su paskaita Visuomio subatoje, ko
vo 3 <!., 8 vai. vak., Northvvestern 
Masonic Temple .svet., 1547 N. 
Leavitt St. Po paskaitos užkandžiai, 
vėliaus šokiai iki saulės užtekėji
mo; įžanga 75c.

Vieša padėka v

Kai jau praėjo 19 metų Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimo savaitė (nuo 12 iki 19 
vasario), su malonumu prisi
mena musų mylimų daininin
kių bei dainininkų, p. Onos Po
cienės. p. Povilo Stogjo, p-lės 
Onos Vilkaitės, p-lės Zofijos 
PaŠkevičaitės ir artisto Stasio 
Pilkos, nuoširdus dalyvavimas, 
kaip 16 vasario radio per W. 
G. N. programoje, taip ir 19 
vasario bankete Stevens Ho- 
tely.

Banketas, Stevens Hotely, 
ypač malonų paliko įspūdį. Tai| 
buvo lietuvių vienybės šventė. 
Banketo pasisekimas 
jo didžiausioje dalyje 
biamųjų ponių: Onos 
Marės Jurgelionienės,
kienės, P. Pivariunienės, E. 
Šatkauskienės ir daugelio kitų 
pasidarbavimo. Skaitau, tad, 
savo malonia pareiga pareikš
ti viešą padėką kaip minėtom 
poniom ir ponams, taip ir ban
keto pirmininkui, p. J. J. Hert- 
manaviciui ir visiems kitiems, 
kurie prisidėjo prie iškilmės pa
sisekimo Lietuvos garbei.

P. žadeikis, 
20 d. vas., 1928 m.

prigule- 
nuo ger
ki rienės, 
J. Nor-

VACLOVAS 
NEVARDAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliui 
kovo 1 dieną, 10:00 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 74 
meti} amžiaus, gimęs Telšių 
apskričio ir parapijos, Vigan- 
tiškių kaime. Amerikoj išgy
veno 27 metus. Paliko didelia
me nubudime moterį, 4 dukte
ris ir 2 sūnų. Kūnas pašarvo
tas, randasi 2549 W. 69 St.

• Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
kovo 5 dieną, U vai. ryto iš 
namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Vaclovo Nevar- 
dausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Ijechowicz.

M A K1JON A ČEPULIONIEN £
Persiskyrė sm Šiuo pasauliu 

kovo 1 dieną: 7:30 valandą va
kare, 1928 m., sulaukus 45 me
tų amžiaus, gimus Vilniaus 
redyboj, Žiežmarių parapijos, 
Juknonių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 25 metus. Paliko dide
liame nubudime vyrą Antaną, 
dukterį Tofilę, sunai: Edvardą 
ir Albertą. Lietuvoj moliną, 
seserjs, Domicėlę * ir Emiliją, 
brolį Kazimierą, pusseserę 
Košt. Višniauifikiene ir Domi
cėlę Jonušienę, pusbrolį Zigmą 
Šimkūną. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1818 S. Ruble St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
kovo 5 dieną, 9:00 vai. ryto 
iš namų j Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
veliones sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. M. Čepulienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Vaikai ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Skudas.

185 kuopos susirinkimai įvyks kiek-Katalikų bažnyčios 
vieną mėnesį pirmą pirmadienį (pa- n»»n»iAmmno
nedėlD Ketharina House svet., ant praNCSlOiaS
pirmų lubų didžiojoj svet. Prasidės 
lygiai 7 vai. vakare. j -------------

Sekantis susirinkimas įvyks kovo
5 d., 7 vai. vakare. Bukit laiku, nes . Sekmadienyje, kovo 4 dieną, bus 
pradėsim lygiai pažymėtu laiku. pamaldos ir pamoka. Kunigas F.

P. Kesilis, rašt. ■ a Gehiotis sakys pamoką temoje: 
! “Kristaus persimainymas’, 10:45 vai. 
; ryte, tnaldvieteje. 3125 Pamell 
Avė. Po pamaldų bus svarbus reli
gijos darbuotoju pasikalbėjimas. Už- 

, prašomo visus lietuvius.Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

Mineralines, pulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

JONAS LAUGAUDAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 1 dieną, 4:55 valandą va
karo, 1928 m., sulaukęs 66 
metų amžiaus, gimęs Telšių 
apskr. ir parapijos, Viegantiš- 
kių kaimo. Paliko dideliame 
nubudime sūnų Franciškų, dėdę Vaclovą Nevardauskį ir gi
mines. O I.ietuvoj moterį Va
leriją po tėvais Nevardauskąit- 
tę, sūnų Joną ir dukterį Eleną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

laidotuvės jvyks subatoj, 
kovo 3 dieną, 2:00 vai. po pie
tų iš Eudeikio koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Laugaudo 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Dėdės ir Gimines.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudcikis, Tel. Yards 
1741.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

KOMITETAS.

Lietuvės Akušerės

J. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- ____
rijos kolegijų; 
ilgai nrakt i k a- j 
vusj Pensy I v a ‘ 
ui jos lig o n b li
čiuose. Sąžinin 
gai patarnauja, 
visokiose ligose, 
priel gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo 
Už dyka patar- 
mas, dar ir k» 
tokiuose reiks 
niose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
ute pagelbų. 
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
Q vai vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUSERKA
3252 South Halsted Street

VirSui Unlversal

State Bank ....
Moterys ir mergi
nos kreipkitCi su 
•«ikalais nuo 12 iki 
- »akaro. Kitu lai-
ku pagal sutarti

Mrs. N. Žukauskas D.N
Registruota Akušerka ir 

Naprapatė
3249 S. Morgan St.

Patarimas dykai

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj 
DR. VAITUSH, O. D.

Hertmanavičius eina 
į biznį

Žinomas lietuvių darbuoto 
jas, p. J. Hertmanavičius, pla
nuoja greitu laiku pradėti ant
rų morgičių ir real 
nį. Per porą metų 
navičius darbavosi 
banke ir sveikatai
nutarė imtis lengvesnio darbo.

Laikinai p. Hertmanavičius 
biznio reikalus atliks savo na
muose, 7740 S. Green St.

estate biz- 
p. Hertma-

Universal 
pablogėjus

Pamokslų galybe

Kartą vienas provincijos kle
bonas sakė pamokslą apie mie- 
laširdystę ir išmaldą.

—Kaip tamstai patinka pa
mokslas? — kas tai paklausė 
vieno žinomo visoj apylinkėj 
šykštuolio, kuris iš susijaudi
nimo šluostėsi skepetėle rie- 
<lančias skruostais ašaras.

----- Laibai puikus, la.l>ai I Toks 

jaudinantis, toks įtikinantis, 
jog gatavas esu nuo Šiandien 
pats prašyti išmaldos.

PADĖKAVONĖ
A. A. Jonas Petrauskas

kuris mirė vasario 27 dieną, 1928 ir palaidotas tapo kovo 
1, o dabar ilsis Tautiškose kapinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš 
musų tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms ir suteikusiems vanikus draugams, dė- 
kavojame graboriui S. D. Lachavvicz, kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, 
o mums palengvino perkęsti nubudimą ir rūpesčius, dėka- 
vojame grabnešiams, gėlių aukautojams ir nešėjoms ir 
Dr-tei Baltos žvaigždės ir Piliečių Kliubui, taipgi už gra
žios muzikos suteikimą ir padėjimą aprūpinti pagrabą ir 
pagalios dėkavojame visems dalyvavusiems laidotuvėse 
žnionėms; o tau musų mylimas#suneli sakome: ilsėkis šal
toj žemėje.

Nubudę liekame:
MOTINA, SESERYS, GIMINĖS IR DRAUGAI.

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

LIETUVIS

svaigimo

kreivas

esti
mo,

3307 Auburn
CHICAGO. ILL

Avė.

S. D. IACHAVICZ
irLietuvis Graborias 

Balzamuotojas
2314 W 23rd PL 

C-hilago. HL
Patarnauja laidotuvi
ne kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Rooseveli 2515 - 2516

AKIŲ SPECIALISTAS 
akių įtempimų, kuris 

galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotu- 

akių karštį, atitaiso 
is, nuima kataraktų, atitai- 

ir toliregystę. Pri- 
Visuose at

daromas 
mažiausias 

atvda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue 

Phone Bo.devard 7589

rengia teisingai akinius 
įtikimuose egzaminavi 
su elektra, parodanči 
klaidas. Specialė atydt

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

OPTOM F.TKIS1

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

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenae 

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Aveme 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

32(55 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedėlioj nuo 10 iki L

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Tel. Roosevclt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIITS

Ir balsamuotojas

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

NUSKINTOS KVTETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabama
Vainikai

3316 S. Halsted St.

Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausi pa 
tarnavimą. Palaidoj’’- 
ma atliekame rūpės- 
tingai ii- pfr’u.žin.i ; bu- 
aite pilnai patenkinti.

Chicago. 1911 Canalport
--------  — Avė., Chicago.

tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

South Ashland Avenue
PIAtt Bl«lsr_, knmp. 18t.li St., 9 augltas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
PaStebAkit mano iškahan

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

Phone Carml 0523



šeštadienis, kovo 3, 1928 NAUJIENOS, Chicago, m,'

Vaidilų vyktis
Kovo 3 d. Masonų salėje, 

Leavitt ir North Avė. visi vai* 
dilos suvyks į savo žinyčių. Po 
astuonių vakare žinyčioje už
tekės saulė ir prasidės imty
nės su kryžiokais. Užgaus gar-j 
sus vargonai, o vaidilutės kū
rens amžinąja ugnį. Paskui už
gaus didydis trimitas ir atsi
darys durys, pro kurias žengs 
visi svečiai ir viešnios į vaidi
lų žinyčių; pamatys Birutės 
kalną ir amžiną ugnį.

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avrnue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea.. 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, A-8. Nedėlioj 10-12 d

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwatikee Avenue, Roorn 20$ 

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

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunanick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathennia

A. t. OAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

TeL Kenwood 5107
V a 1 a n d o f 

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Res. 6600 South Artesian Avtnue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. III

Telephone Republic 0083

Or. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 VVest 63rd Street
Cor. Rockwell Si. 

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

Off. A res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3101 So. Halsted Street

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

Nedalioms uuo 11 iki 1 po pietų

Telcphone Hemlock OOGG
DR. B. J. ROOTH 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. VVeetem Avė.

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:0C 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M

CHICAGO

Phonp Canal 6222
DR. S. B1EŽIS

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 west 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned 10—12 ryte
Rezidencija 6640 S. Maplewood Av»

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

Office Boulevard 1012
DR. C. Z. V EŽELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4615 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptieko» 
CHICAGO. ILL

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. ryt<» 
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. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M ARGERiS
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedalioj pagal sutartį

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 bu. Halelei! SI.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Kės. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERT ASM 

3161 South Halsted Street
ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų., 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Re*. 8201 South Wa1lace Street

įvairus Gydytojai
GYDO

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

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Vatandoi:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:89 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. I.oomis Street 
Kampas I8th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez Te!.,Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Veikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare
Nedaliomis ir šventai!. 10—12 diena

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai — — 

Ofisas
1729 South Ashland Avenue, 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligi 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Tekphone 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 Nedėl. nuo 10 iki 12 diena 

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomus per 2b m 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgus b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniška? liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek 
Iros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
i*25 W. I8th St. netoli Morgan Si 
V a I a n d o s : Nuo 10—12 pietų i: 

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

\aktj So. Shore 2238. Bouievard 648>

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALtSZ

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

Serėdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal Nutarti

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA

DOVVIAT—SASS
1707 W. 47lh St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. Elleonore 
Murphy

Specialistė moterų ir vaikų ligų.
Gimdymai prirengiami namuose, 

kainos nebrangios.
Prie patarnavimo išlavintos 

nurses
3032 W. 111 Street
Tel. Beverley 10055

Nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
5901 So. Kedzie Avė. 

Tel. Hemlock 6333
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vak.

Mes uztikrinam jums 
Kerą dantų darbą 

šeši menesiai dėl 
išmokėjimo. Ne
teik nieko įmo
kėti, 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 Roque
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

Advokatai_____
’ JOŠEPH J. GRISU

(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS

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

Na m v Telefonas Republic 9723

Advokatai
John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 V. p. p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

Cor. VVashington and Clarks Sta 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 We$t Adanm St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 VV. 22nd St. nuo 7—9
Telephone Rooaevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

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 

Pfitnyčios

Educational
__________ Mokyklos___________ _

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
uenor banjo, kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio walnut 
medžio. Įskaitoma skrynute, šis spe
cialia pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare. «

Mumford Music
Studios, 

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

AGLYS
DRESSMAK1NG SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir .siuvimo j trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šhkų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą j devynis mėne
sius; aukštesni mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių jgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

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

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitos ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

Miscellaneous
'Įvairus
KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 

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

Boulevard 1036

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

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

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Miscellaneous

_______________Įvairus______________

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN- 
GAS, 21 MĖNESIAI DEL IS 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE- 
KO {MOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ąp- 
skaitliavimas dį kai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4582 
Cottage Grove Avė.

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.

AT YDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. [dodani ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE CO.

222 W. Kinzie St.
Superior 2055-56

Business Service
Biznio Patarnavimas _

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČ1ONIS, Sav.

IŠKABŲ malevojlrnas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi- 

, sokius pataisymus, {skaitant plum- 
! bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
1 įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užgančdinimas garantuotas.

ABBOlvr CONSTRUCT1ON CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

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

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

STANLEY SIWIEC & CO. 
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556• • • .

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.)

Kontraktoriai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

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

MALEVOJAM, dekoruotam — At- 
sišaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 

Lavvson Painting & Decorating Co.
Kedzie 5556. '

PERKRAUSTOME
i visas miesto dalis, nebrangiai. 

HARVEY & CO., 
Not Inc.

1357 W. Lake St. Monroe 0056 
Vakarais Monroe 6G29

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

C. MOSER
625 West 48th Place 

Yards' 1034

MES išvalysim jūsų kaurus ir pa
taisysim juos. Ekspertų patarnavi
mas, nebrangios kainos. Pabandykit 
pas mus.

ASHJIAN BROS.
2101 E. 71st St. Dorchester 0009

PRIEŠ pavasari namų taisymą 
plasterinimą arba, lopymą, perstai- 
sonie ir malevojanie. Atsišaulcit ar
ba telefonuokit.

WHITTING & SON, 
Norman 1792, 6948 S. Princeton av.

MALEVOJU, dekoruoju. Nebran
gios kainos, gaukit mano apskaitpa- 
vimą. T. E. DANIELS, 1412 Irving 
Park Blvd., Wellington 3377.

Financial
_________Finansai-Paskoloa

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
COPORATION

Kapitalas $500,000.00
8804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

Financial
___Finanaai-Paakolog________

2-RUS MORGICIUS
Padarome į porą dienų 

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

PERKAME 
Lietuvos Paskolos Bonus 

Mokame
Augščiausias kainas 

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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 Milvvaukee Avė., 

netoli Westem 
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301

netoli Ashland

KUOMET JUMS REIKIA PI
NIGŲ, ATSIŠAUKIT PAS:

Eighteenth Bond &
■ Mortgage Organization

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

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

Tel Canal 1875 
j visus departmentus

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

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

Telephone Victory 0502
Daro paskolas ant 

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

vakaras

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8835 So. Halsted St

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

Mtge. Co.
184 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė- 
i’iniais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
te jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS

Turime užtektinai pinigų. Pigios 
kainos, lengvi išmokėjimai. Taipgi 
$100 iki $300 už 2^ nuošimčių, be 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
2739 VVest Division St. 
Thone Brunsvvick 8968

Personai
Asmeny Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

vvrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais^ kreipkitės prie manęs su 
Silnu uzsitikėjimu. Teisingas ir 

Ireitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attorney, 
2800 W. Chicago Avė.

Dept. 7
Chicago, III.

Aš AGOTA SAKALAUSKIENĖ, 
po antru vyru Maleckienė, ieškau 
savo tikro brolio Jono Dedano, iš 
Lietuvos paeina Matulių kaimo, ša
kių parapijos, valsčiaus ir apskričio. 
Jis pirma gyveno Worcester, Mass. 
paskutini laišką iš jo aplnikiau J 920 
metais, lapkričio 17 dieną. Nuo virš 
pažymėto laiko nieką apie jj ne
girdžiu, jo ieško iš Lietuvos, nori 
žinoti gyvas ar miręs. Malonėkite 
tuoj atsišaukti pats arba žinanti 
man pranešti — busiu labai dėkin
gu. .

Mano adresas:
AGOTA SAKALAUSK1ENĖ- 

MALECKIENĖ,
8933 llouslon Avė., So. Chicago, Iii.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

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

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

i
REIKIA. ąmbiUnKii lietuvių pardavinčtl 

įrengtą žemę Southwe«t Side, turi kalbėti 
angliukai, gera proga tnlkantierriH vyraniH. 
MKtyKit Poną Hnrri*. HARK.1S AND UNGEU 
3310 W. 03rd St. Hemlock 6203. .

Gera proga dėl lietuvių 
galesmanų

Mes turime labąi gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
E erai 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. 5312 Wost 
22 St.. Cicero, III.

REIKIA vyrų parodymui namų 
North Sidej, turi būt virš 25 me
tų amžiaus, gali uždirbti gerus pi
nigus, atsišaukit, 10:30 iki 12:30 
dieną.

M R. T. KUSSOS 
3rd Floor

208 W. Washington St.

REIKIA vyrų pardavinėti namus, 
patyrimas nebūtinas. Proga geram 
vyrui likti sales nianageriu atsakan
čiame ofise. '

B. R. Pietkiewicz & Co. 
2608 W. 47 St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINKA sena moteris pri
žiūrėti 2 metų vaiką. Atsišaukit i 
Aušros Knygyną, 3210 So. Halsted 
St.

REIKALINGA gerų kriaučių prie 
moteriškų drabužių; užmokestis ge
ra. Atsišaukit tuojaus, 190 N. State 
St. Room 408.

Furnished Rooms

RENDON kambarys vyrams ar
ba merginoms. 5147 S. Loomis St. 
2 fl. Vakarais nuo 7, o nedėlioj vi
są dieną.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 j savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, įLL.

RENDAl kambarys blaviems žmo
nėms prie mažos šeimynos. Maty
kite 5 iki 9 vai. vakarais, 2 lubos, 
frontas. 3319 Lowe Avė.

RENDAl kambarys dėl vaikinų. 
Švariai užlaikomas, su visais pa- 
rankumais. 2 lubos. 4444 S. Troy 
St.

RENDAl kambarys merginai ar
ba vaikinui. Apšildomas. Su ar bo 
valgio. 3213 So. Aubtirn Avė. 3 lu
bų fronte.

LIETUVIŲ ROOMING HOUSE 
Naujai jrengta, viskas švariai užlai
koma po vieną arba dviem gulėti 
$2 j savaitę, apačioj yra valgykla, 
lAu* gaminama gerus valgius,' už pi
gią kainaą.

S. JONAITIS 
Savininkas

1616 So. Halsted St.

RENDON kambarys vaikinam ar
ba vedusiai porai. Visi parttnkuinai, 
garu apšildomas. 7030 So. Artesian 
avė. 1 hibots.

For Rent_______
Ant Rendos 

Flatas
6 dideli kambariai su visais pato

gumais kampiniame name, netoli 
McKinley Parko. Kaina tik $35.00, 
Archer ir Wcstern karai tik už vie
no bloko.

Atsišaukit tuojaus

A. Bulausky
2500 W. Pershing Rd.

For Rent
RENDON South West Side krau

tuvė, tinkama vieta dėl bučernės. 
Visai mažai reikia turėti pinigų. 
Duodu ice box, šaukit Tel. Prospect 
6100.

I - ■ i ' - =!-=
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

TOM BROWN 
BENAS IR ORKESTROS 

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

34 W. Lake St. 
Ph. State 0796

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

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

Tie Puikus Grojikliai Pianai Turi 
Būt Parduoti už užlaikymą

2 nauj’i grojikliai pianai už pusę 
originalės kainos, 3 grojikliai pianai 
A-l stovyje turi būt parduoti už už
laikymą. M. Richard & Sons grojik- 
lis už $75. Stager grojiklis už $65. 
BrinKerhoff grojiklis už $125, 5 up- 
rights už $20, 2 baby grand už 
$250, 10 radios už $15, maži. 4 elek
triniai 1928 Radios, console mode
liai $65. Išpardavimas prasidės 1 v.

6512 S. Halsted St. ir
1284 Milwaukee Avė.

Radio
Sutaupykit Pinigų

Atsineškit šj skelbimą — gausi 
10% pigiau. Atsivesk drauąų Kurie 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau. t

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

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

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800
Į ■■ " ------------- --- " 1

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo atsa

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

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

i —.......... ........ ....................
Furniture & Fixtures

.   Raky^Airl^i^
VALGOMO kambario setas, $5, ga- 

siniai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak- 
siai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui 
stalgi, $2, virtuvių stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utaminke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schtvartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

Mes perkame visus senus ir var
totus rakandus ir mokame geriau
sią kainą. Taipgi parduodame gerus 
rakandus pigiai. Harvey and Co. 
1357 W Lake. Moųroe 0056 arba va
karais Monroe G629.

—i---------------------------------------------------------------------

Mes MOKAME brangiai už jūsų 
senus rakandus, pečius, kaurus ir 
t.'t

BR0WN FURN. CO.
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

PARDAVIMUI •pigiai 1 biliardas 
ir 3 gallcy pool tables. Viską kar
tu arba atskirai kiekvienų ir taipgi 
visus fikčerius. 2906 S. Union avė. 
Phone Victory 9280.

Sewing Machine
______ Siuvamos Mašinos

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

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

Y ■■■■-- =

Automobiles
TIKRI BARGENAI

AukštoH njiieH. včltaiinių modelių, 
vartotų karų.

CHRYSLER, 1927, 62 Coaeh, kaip
nuuiUH ... ........................ $<I5O

BUICK 11*28 Hedun. kuip iiiiuJhh — $1075
CH11YSLEK 1928. 72 nodun, kaip

nuijiiH .................................   $1250
1’ACpAHD 192(1. btruiifht, 8-5 pa-

Maklerių, uedan .. ................................. $1450
CHRYSbEK 1927. 80 BCdan, kaip

naaijiiH .........     $1650
J’ON'TIAC 1928. i dur.. Landau Hcdun $750
LINCOLN 1927, 7 pasuiierių, aedan,

kaip naujuH ... ............ $2750
CADILLAC 11*27, 6 pauužlcrių bvdan,

kaip uuujnH ................... $1750
JORpAN 1927 slruiKht 8 uporl roųd-

Ht<[r ................................  $975
ESSEK 1928, 4 UuriniiH bedan, kaip

naiijaH .................................    $650
STI.lpERAKER, 7 pasutlorių bedali, 

kuip naujus ... ... ............. .. $050
Al'Bi'RN 1927, H|)oit bedan, kaip

naujas . . $8 i 5
60 kilų veliaiibių modelių Jem iu 

karų nuo $lo<* iki $100
Vibi karai uarantuoti ir teikiamas dykai 

patufnaviniaH. Tik biuk įmokėti, kilus i 
12 arba IK niėiiebių. Atdara vakarais ir 
mdeliomiH iki 10.
NORTH AVENUE MOTOR SALES 
3739-11 W. Norlh Avė., l’lionc Capital 3350

(Contiuued on page 8)
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Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namai-ftemS Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimai

Automobiles Exchange—Mainai
(Continued from page 7)

M & K Motor Sales
cntrw>« *cn»iu*i ir nt*nkanOlan«l vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuot u vartotų 
Karų, pilnai įrengti, roraino mechaniAkame 
stovyje, karai parduodam! nuo $tso iki 
$2000. turimo karų kuria tinka viso
kiems reikalams. Cash. tAmokė jiinais, mai
nais.

6S11-13 So. Halsted St.

Business Chances t 
Pardavimui Bizniai

— EKTRA —
Pardavimui (vairių vyriškų daiktų 

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

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St 
. Box 263

MAINYSIU savo bungalovv arba 2 
ar 3 flatų namą į farmą, lotą, biznj 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 
0909.

Dodge ’27. Sedan .....
Chrysler ’27, $edan 
Hupmobile *25. Sedan 
Nash *27, Sedan ......
Hudson *27, Sedan ... 
Buick *27, Sedan .....
Studebaker Sedan .....
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais.

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

$475 
$595 
$350 
$700 
$550 
$650 
$550

PARDAVIMUI bučeme ir groser
nė, geroj vietoj prie didelės trans- 
uortacijos gatvės. Darome didelj 
biznj. Parduosime pigiai. 2409 W. 
4?th St.

Mainysiu i chicagos namą
160 akrų farmą Michigan valsti

joj, prie cementinio kelio, yra gy
vuliai, mašinos, javai, traktorius ir 
t. t. 10 kambarių stuba, didelė mo
derniška barne, geroj vietoj dėl už
dirbimo pinigų.

STRESKA,
155 N. Clark St,. Central 1213

50% 
PIGIAU 

DODGE SEDAN 1924 ___
E88EX COACH 1920 
Fl.INT Tounnr 1920 .....
AVBIRN Tourine 1925 i 

daroma* ............    —
OAKLAND Sedan 1925, 4 ratų bre 

kini ................................................—
JOKDAN Hport 1924 tourinir ....... —.
MOON 1923 4 nanakierių coupe ... 

Tie karai yra nupiginti lygiai per puae.
Jei jųa norite pirkti gero ----- ------- •-.-•-i
te Alų gerų bargenų. 

South Sidea didžiau*! 
telao*.
GARFIELD MOTOR 

47 to 01

žiemai ui

$195
$323

$250 
$195 
. $1OU

karo, nėpralėiBki- 
nutomobilių ver-

SAUIS CO.
E. 55th St.. cor. Wnba*h Ava. 
7715 80. HaNted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Geroj vietoj. Vosokių tautų 
apgyventa. Tiad ir nepatyręs biz
ni, tai yra proga įgyti biznj. Ren
da nebrangi, galima pirkti su ar 
be namo. Aš turiu du bizniu, norė
čiau vieną parduoti. Atsišaukit 

Aušros Knygynas,
3210 So. Halsted St. Box 265

PARDAVIMUI grosernę su 5 pa- 
fyvenimo kambariais. Geras cash 

iznis. Didelis bargenas. Turiu 2 
bizniu. Turiu vieną parduoti. 8721 
So. Halsted St.

Special Bargenai
1927

HVD8ON coach. 1920 
Chevrolet Landeau nedan 
BUICK 25 aedan N-«tr C. 
PACKARD Mtrh- t! ae.lan 
Hl I'.MOBILE 1925 m-dan. 
1‘AIGE 1925 Hport K>'dan 
COl.E M H.ulan llHSil 
\\ ll.t.VS Ki)i«cht ’t>24 T«xir. Ual 
Jewett 1925 Tour. Cal. Top ...

Dar 150 itairinkiinui — caah arba 
lAniokf jininiH

7G01 M. Ralatcd Vinccnnca 9447

kaip naujai

Top

PARDAVIMUI bekernė, gerai 
$395 įrengta, darbo yra dviem vyrams., 

j Priverstas parduoti dėl ligos. 4515 į 
$385 \Vallaee St.
1S275 
M25 ! 
$360 i 
$186 

.. $95; PARDAVIMUI soft drink parlor, 
arba priimsiu pusininką. 3221 W. 
38th St.

Bi’lCK 1920 Mantrr O Coarh — 5 pa- 
ratient). Iab:u ueramo utovyje, retai bėga 
•— $596. limokėjitnaiH arba niainab*. 

F1NANCE CO.
7001 Stony Matui Pairta* 8030

CtLtNDLER 7 pas. sedan ...........
P1e8CE-ARROW 7 pa*, aedaa .. 
W1LLYS-KNIOHT 5 paa. įiednn 

5H2G 8. Kedilc Avė.

PARDAVIMUI kampinė bučernė, 
| nauji fikčeriai, renda nebrangi; 
j (luošiu lįstų ant kiek norėsit. Ge- 
I raut žmogui duosiu ant išmokesčių. 

»2co! Priežastis — savininkas eina į 
hardware biznj. 7108 S. Campbell.$150

$205

CHEVROLET. Ovcrlandai ir Fordai, vinį 
modeliai, garantuoti deramo Htovyįe. puikus 
bargiman, $46 iki $125. ponas 8HAW 

7037 So. Hahtcd St.

PARDAVIMUI grosernė ir sal
dainių krautuvė. Visokių tautų ap
gyventa; yra didelis bučernės ice 
box. Priežastis —Jiga. 4431 South 
Fairfield Avė.

OLDSMOBILE 1927. 4 durų tedan. nau
ja* kara*. rarantiiota*. 5800 mylių, par
duodu purtai. $750 — $300 įmokėti.

6718 8o. IVegtcrn Avė.
Hemlocč 8084. Mr. ARGO

WHIPPED LANDEAU SEDAN 
B vilinderių. važiuotas 1900 mylių. 

purdiioHin u t. $036. 
70*40 S. HalMedd St.

WILLYS-KN1GHT, 4 durų setlan, 
pilnai įrengtas, pigiai parduosiu, 
nes reikia pinigų. Karas tik biskj 
važinėtas, gerame stovyje, kaip 
naujas. Pirmutinis už $150 paims 
jj. Atsišaukit nedėlioj. 2231 North 
Kcdzie Avė., 1 apt.

COUPE BARGENAI
Ford 1927, Chevrolet 1927, Dodge
1926, Bargenai. Atdara vakarais.
Atlas Motors Ine. 6039 Cottage Grove

SIUVĖJŲ ATYDON 
AR JUS NORITE LAIKYTI SAVO 

RŪBŲ IŠVALYMO PELNĄ 
SAVO KIŠENIUJE.

Koperativiška kompanija iki 500 
siuvėjų Chieagoje yra organizuoja
ma. Mes turime moderniškiausią rū
bų valymo jstaigą Chieagoje. Dar
bas bus atliekamas 100% užganėdi
nantis dėl siuvėjo ir koatumerio.

Tik biskj j mokėjus galite likti 
partneriu. Jums bus suteikiamas 
pilnas patarnavimas ir lygi dalis pel
no. Kviečiame jus pilnai apžiūrėti 
be jokios jums atsakomybės.

M R. KORNICK, 
CENTRAL CLEANERS & DAYERS 
2705 Fullerton Av. Brunsvvick 8200

ATKREIPKITE ATYDA!
Kas turite ką nors mainyti, 

tą, namą, farmą arba morgičj. 
si sau kitę, nes aš turi garadžių, 
ris turi būt išmainytas arba 
duotas greitai už žemą kainą.

WM. GRITENAS 
3241 So. Halsted St.

Tel. Victory 5065

lo- 
At- 
ku- 

par-

MAINAS
Mainysiu 2 flatų muro namą 6-6 

kamb. su beizmantu, parankioj vie
toj, netoli Ashland ir Archer karų. 
Priimsiu į mainus bučernę arba gro- 
sernę, nebrangus, nedaug jnešt. ivja- 
tykit savininką.

JOHN PAKALNIS (PAKEL) 
6551 So. California Avė.

Hemlock 0367

AUTOMOBILIUS MAINUI 
Mainysiu 8 cilinderių Jordan au-

I tomobilių ant rezidencijinio loto, at- 
J rodo ir dirba kaip naujas, 1926 
I metų.

JOHN PAKALNIS 
Hemlock 0367

IŠSIMAINO 15 akrų ant ne
didelės prapertės Chicagoj, geri 
budinkai, elektriką, strytkariai 
prie Dixie High kelio, tikras 
bargenas, agentų nereik, Ch. G. 
1506 S. 49th Avė., Cicero, III.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA
140 mylių iš Chicagos — 4 my

lios nuo Long Lake. 100 akrų že
mės, geri namai, galvijai ir visos 
mašinerijos kas reikalinga prie far
mos, Upė teka skersai farmos. 
Šitas žmogus gyveno 7 metus toje 
vietoje — reiškia gera farma. Mai
nysiu ant namo su bizniu.

Waitches Bros. Corp. 
10756 Michigan Avenue, 

Pu 11 man 5950
- Klausk Barčus

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas. 100 

garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $150 iki $300. 
Jus sutaupysit ^4, veikit greit.

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

KRIAUČIŲ šapa. Sena išdirbta 
vieta ant biznio gatvės. Pigi renda, 
daug darbo, lietuvių apielinkėse, 
nėra kito lietuvio kriaučiaus ap
link. Del labai svarbios priežasties 
parduosiu pigiai. 315 E. 14th Str., 
Chicago ileights, III.

Tel. 2270.

Brighton Parke

$20 ĮMOKĖTI
Už bilę vieną vartotą karą musų 
Rtake. — $100 iki $1000. Dodges — 
Buicks — Willys Knights — Whip 
pels, Chevrolets, Fords. Atsineškit 
šį skelbimą su savim, nuliesime $1C 
pigiau.

HARRY J. MAPP — Ine.
6739 So. Western Avė.

EXTRA
PARDAVIMUI groseris ir kendžių 

doras priešais mokyklos, geroj vie
toj, lietuvių apgyventa. Pardavimo 
oriežastj patirsite ant vietos, 4614 S. 
VVood 
S380.

Št. Chicago, UI. I^afayette

Už 
duosiu 
šinos.

PIGIA kainą grocemę par- 
ar mainysiu ant loto ar ma-

Miscellaneous for Sale
| vai rus Pardavimai_______

PARDAVIMUI šiurkštaplaukė Fox 
Terrier kalaitė, 1 metų senumo, la
bai geras investmentas; geras bar
genas šunų mylėtojams.

3528 \V. 60th PI.

5097 Archer Avė.
La f ay et te 6036

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu arba be namo. Biznis 
išdirptas per 30 metų, parduosiu už 
'neinamą kainą. Priežastis parda 
•imo, turiu išvažiuoti Lietuvon, 
luozapas Puška, 6734 Racine Avė.

Business Chances
Pardavimai Bizniai

EIK SU MINIA

BARGENAS, pardavimui grosernė 
ir nesvaiginamų gėrimų krautuvė, 
visa ar pusė. Visokių tautų apgy
venta vieta, priežastis — partnerių 
nesutikimas. 4447 S. Wcntworth 
Avė.

Brighton Parke 
Bargenai

2 6 KAMBARIŲ mūrinis 
namas, viškai ir skiepas, karš
tu vandeniu šildomas 1 apt. 3 
karų medinis garažas, $2000 
įmokėti, kitus išmokėjimais.

2—4 KAMBARIŲ mūrinis 
namas, viškai ir skiepas, $2000 
įmokėti, kitus sykiu su renda.

3 AUKŠTŲ mūrinis namas, 
2—4 ir 1—5 kambarių, 
garažas, $2500 jmokėti, 
mažais išmokėjimais.

taipgi
kitus

2—4 KAMBARIŲ medinis 
namas, $800 įmokėti.

Mes jmrduodame tuos namus 
labai pigiai, jus turėtumėt juos 
apžiūrėti.

RUBIN BROS.
Namų Statytojai 
4155 Archer Avė.

Už $1000 CASH
Nusipirksite modernišką mūrinį 

bungalovv, furnas šildomas, 34 pėdų 
lotas, gatvė cementuota ir apmokė
ta, netoli North Avė. ir Laramie, 
kaina $7750. HA AVĖ, 2316 North 
Cicero Avė. Capito] 2510.

štai yra bargenai
2-6 kambarių mūrinis naujas na

mas, karštu vandeniu šildomas, ar- 
žuolo trimas, visas moderniškas, 
lietaus lašų vana, įmūrytas maudy
nės lovys, vandj tile sienos, parduo
siu arba mainysiu į lotus, arba ką 
nors mažesnį.

6 kambarių naujas mūrinis bun- 
galow, moderniškas, 2 karų garažas, 
turi būt parduotas šią savaitę, arba 
mainysiu į lotus, bučernę, grosemę 
arba mažesnį bungalow.

4 flatų naujas mūrinis kampinis 
namas, garu šildomas, modemiškas, 
geroje vietoje, parduosiu arba mai
nysiu į lotus arba ką nors mažesnį.

2-4 kambarių naujas mūrinis na
mas, modemiškas, karštu vandeniu 
šildomas. 2 karu mūrinis garažas, 
netoli Maruuette Parko, turi būt 
parduotas šią savaitę, kaina $12,300.

5 kambarių cottage, karštu vande
niu šildoma, 2 karų mūrinis gara
žas randasi Marųuette Parke geroje 
vietoje kaina $5200 , jmokėti $1000.

Jei norite mainyti savo seną na
mą į naują pasimatykit su mumis.

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

Phone Hemlock 8099
- ----- ------- -----------

PARDAVIMUI mūrinis namas, 6 
ir 7 kambariai. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant biznio. 3759 So. 
Emerald Avė.

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemž Pardavimui

SAVININKAS parduoda 4 apt. 
namą už cash, visi apt. po 4 kam
barius, pečiais šildomas, yra elekt
ra, viskas išrenduota, kaina tik 
$5800. Prospect 3922.

PARDAVIMUI pigiai 2 aukšlų 
medinis namas, 4-4 kambarių, mo- 

į derniškas, fumas šildomas pirmas 
aukštas, kainu $4500, 522 W. 46

PI. Tel. Englcwood 7842.

GARAŽAS 175 kanj įtalpos, 
South Side, daromas didelis biznis 
Eer 14 metų, savininkas parduos ar- 
a mainys j 4-6 apt. namą arba lo

tus. Veikit greit. P-nas Girlich. Tol. 
Calumet 4663.

PARDAVIMUI arba mainymui 
medinis namas, yra bučernė ir gro
sernė; mainysiu j 2 flatų namą ar
ba bungalow. Savininkas Tel. La- 
fnyette 3921.

PRIVERSTAS parduoti murinj 
namą 2 flatų, 4-4 kambarių, naujai 
dekoruotas, $9500, išmokėjimais. 
Atdara apžiūrėjimui subatoj po pie
tų ir nedėlioj rytą.

Kreipkitės
‘ 2744 S. Kedwale Avė.

PARDAVIMUI bizniavas mūrinis 
namas, kampas 3159 So. Halsted St. 
5 flatai ir Storas, vertė $30,000. 
Parduosiu už $25,000, didelis barge
nas kas nori pirkti.

Atsišaukit pas savininką
W. A. MALKUS, 

3935 So. California Avė. 
Lafayette 4903

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, kaina $6200, rendų $90. Joe. 
Plachetha, 1625 S. Jefferson St.

$1000 INMOKĖTI
5 kambarių bungalow Beverly 

Hills, arch valgomo kambario lubos, 
stikliniai porcini, tile grindimis va
na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
pėdų Jotas. Conover indų plovimui. 
Pamatyk it demonstruojamus. Atdara 
vokarais. Carlson Construction Co., 
10838 S. Tahnan. Bcverlcy 9407.

$500 ĮMOKĖTI — $50 
Į MĖNESI

Nuplrksite gražų, naują 5 kam
barių mūrinį bungalovv, % bloko nuo 
63 St. karų linijos, moderniškas, ar- 
žuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12 

, colių sienos, lotas 33x125.
Pirkit šį greit.

Hemlock 6-S15 
Mr. Reimer.

Plieninis valgomo kambario kara' 
Uždėtas ant truck chassis 

“Self-Propelling’’
Ši važiuojama virtuvė yra ką 
užbaigta, turi vėliausios mados 
gerintus įrengimus, elektros šviesi 
ir kerosino pečiukus.

Kaina $3,500
$1,500 cash, kitus į 12 mėnesių iš
mokėjimu. Lunch karai daromi pa
gal jūsų nurodymus.

Austin Welding Works
553 W. Quincy St.

tik
pa-

PARDAVIMUI • cigarų, kendžių, 
minkštų gėrimų krautuvė; biznis 
išdirbtas per ilgus metus. Priežas
tis — savininkas apleidžia miestą. 
1120 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI drabužių šėpos, 
vra tinkamos j namus arba dėl 
’ riaučių i štorą. Pigiai. 827 \V. 34 
PI. 1 lubos užp.

PARDAVIMUI siuvėjo šapa, vrt^ 
Ivmas ir dažymas, lietuvių apie- 
’lnkėj, kaina pigi, 2535 S. Oakley 
Avė. 1 I fl i • I

DIDELIS IR GREITAS PELNAS 
BE RIZIKOS

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

Atsišaukite tuojaus adresu. 
Naujienos, 

Box No. 1046

PARDAVIMUI soft drink ir ice 
•ream įstaiga, geroj vietoj, prieš 
nat vartus Tautiškų kapinių. Turi 
’>ut parduota greit ir todėl leisiu 
ūgiai, geltonas namas, Kean Avė., 
Tustice Park. Justinas Strauskas.

PARDAVIMUI Restauranas, yra 
10 kafnbarių, biznis gerai daromas, 
pigi randa, rusų ir lietuvių apgy
venta. arba mainysiu ant grosernes, 
automobilio. Kas pirmas — laimės. 
1403 S. Jefferson St Canal 2555.

PARDAVIMUI Restorantas su 
•oominghouse, parsiduoda pigiai, kas 
reikalauja biznio kreipkitės, 2113 
So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, parduosiu arba mainysiu j 
mažesnį biznj, dalį įmokėti, kitus 
ant išmokėjimo. 1967 Canalport 
Roosevelt 4398.

PARDAVIMUI grosernės pakan
tai (fixtures) pigiai, 2 ice boksini, 

2 skelos ir daug kitų dalykų. At
sišaukit tuojau. 3200 S. Ashland 
avė.

Marųuette Park
2 flatų mūrinis, 6-6 kambarių, 

karštu vandeniu šildomas, 2 karų 
garažas, mainysiu j 5 arba 6 kam
barių bungalow.

Mūrinis bungalovv 5 kambarių, lo
tas 30 pėdų, kaina visai nebrangi. 
Mainysiu j grosenfę arba delikatc- 
sen krautuvę.

150 akrų farma Wisconain valsti
joj geroje vietoje, mainysiu j 2, 4 
arba 6 flatų namą, kaina $15,000.

Daleiskit jums pagelbėti pardavi
me jūsų namo. Pasimatykit su mu
mis pirmiausiai dėl greų bargenų. 
Mes savo kostumerius pilnai užga- 
nėdinam. r

C. A. BIČIŪNAS & CO.
2515 W. 69th Street
Tel. Hemlock 5363

EXTRA
Naudokitės iš mano nelaimės. 

Priežastis perskirų, neatbūtinai ir 
kuogreičiausiai turiu parduoti arba 
išmainyti savo bizniavą namuką su 
saliuno bizniu. Priimsiu į mainus 
ką tik kas turit.

Agentams komišinas,
P. VAIČAITIS 
lafayette 6036

KONTRAKTORIUI REIKIA PINI
GŲ UŽBAIGIMUI NAMO

Parduos naują bizniavą namą ant 
Archer Avė. $2000 pigiau nei kiti 
namai.

STANKO & COMPANY 
5097 Archer Avė. 

I^afayette 6086

LOTAS arti Archer Avė. mainysiu 
ant biznio arba mašinos.

5097 Archer a ve.
Lafayette 6036

EKSTRA
BARGENAS

Didelis puikus 6 kamb. mū
rinis bungalovv vėliausios ma
dos, pusė bloko nuo 63-čios ir 
blokas nuo Kedzie. Taipgi 2 
karų muro garadžius — abu 
karštu vandeniu šildomi.

Kas ieško puikios bungalow 
ir nori susičėdyti apie $3000, 

1 tai kreipkitės tuojaus, nes sa
vininkas priverstas parduoti la
bai greitai.

F. L. SAVICKAS 
726 W. 18th St.

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
ir Prairie viskas išrenduota, geroj 

I vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo- 
j kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su biskiu įmokė iimo, arba 
mainysiu į lotą. H. J. Colęman and 

| Co. 5857 State St. Went. 5702.j ---- 1----------------------
Patarimas Publikai!I

1 Visi sako ir žino, kad su pirki- 
i mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

I VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 

. išmokėjimais arba už cash. 
(Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat
vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 

igiau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

l

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West 
Marųuette Rd., $17,500, tiktai $2,000 
cash, kitus lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Taipgi krautuvė ir 2 
flatai prie 63 6t. netoli Kedzie.

WALTĘR J- PAUL.
6601 S. Westem Avė. Republic 4170

BARGENAS. Greitam pardavimui 
2 flatų medinis namas, pečium šil
domas, stikliniai poliai, lengvais iš
mokėjimais, netoli 107 ir Michigan 
Avė. šaukit Hyde Park 8512.

Mainai ir bargenai
2 aukštų mūrinis namas, 2-5 kam

barių fintai, geroj vietoj, mainysiu 
j grosemę su bučernę, su namu ar
ba be namo.

(i kambarių mūrinis bungalow, 
prie Manjuette Manor, mainysiu j 2 
arba 4 flatų namą, North Sidej, ge
roj vietoj.

2 augštų medinis namas yra skie
pas, nesvaiginamų gėrimų parloras 
ir 3 flatai, labai geroje vietoje. Tu1* 
riu greit parduoti, proga uždirbti ge
rus pinigus.

2 aukštų mūrinis namas, 2-4 kam
barių flatai, platus lotas, labai ge
roj vietoj, mainysiu j saldainių 
krautuvę arba grosemę, kaina 
$10,600.

Kampinis naujas mūrinis namas, 
krautuvė ir 7 flatai, Marųuette Ma
nor, parduosiu arba mainysiu j ma
žesnį namą arbo lotus geroje vieto
je. Namas yra geras, statytas pa
gal užsakymą, mirtis šeimynoje pri
versti greit parduoti.

2 aukštų medinis namas, cemen
tiniu pamatu, 2-4 kambarių flatai, 
labai geroje vietoje, bloko nuo 
gatvekarių, cash reikia $1500, Bar
genas $5850.

Mes turime labai daug namų, mai- 
nysim į grosernes, bučernes ir sal
dainių krautuves. Mums reikia bun- 
galovv už cash arba mainais.

B. R. Pietkiewicz & Co.

Geresni,
Pigesni, 

Gražesni, 
Bargeną

Sunku Rasti
Skaitykit:
3 namai, tinkami dėl 
Boarding House.
8 lotai, tinkami dėl 
chicken farmos
15 gražių, didelių medžių, 
tinkamų dėl sodno 
Visoj Čikagoj

Stritkaris 1 blokas.
Parsiduoda iš bėdos
Kaina tik $5500.00.
Šaukit savininką 

Canal 4960

PARDUOSIU ar manysiu 5 kam
barių Bungalovv. Furnuai šildoma, 
arti Western Avė. karų ir mokyklos. 
Atsišaukit: 7040 So. Oakley Avė., 
Chicago, III. Tel. Prospect 4077.

2608 West 47 St-

MAINYSIU bizniavą namą su 
soft drink bizniu, į bungalow. Agen
tų nereik. 6815 S. Ashland Avė. 
Tel. Republic 4570. '

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

2 AUKŠTŲ medinis namas. 5 ir 
5 kambarių, įplaukų $80.00. 2 karų 
garadžius, kampinis, tik $6500. Pi
giai. 5001 So. La Šalie SL

MEDINIS namas, 2 po 3 kamba
rius, sodnas ant 3 lotų ir 2 tušti 
lotai. Kaz. Skridulis, 1346 S. 50th 
Avė., Cicero, IH.

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
Nevarginkit savęs ieškodamas 

gražaus styliaus, gero darbo ir kon
strukcijos. Aš turiu genaus} pirki
ni, 5 kambarių murinj bungalovv prie 
5223-25 So. Kilpatrick Avė., V* blo
ko j pietus nuo Archer Avė., kaina 
$6750. Budavotojas ant vietos 
dėlioj nuo 10 iki 4 po pietų.

Atsišaukit
STANLEY KUSPER, 

1808 So. Ashland Avė. 
Canal 4840

ne-

MAINYSIME 
naujus 
namus 
Brighton Parke 
i 
gerus 
senus 
namus

RUBIN BROS
Namų Statytojai
4155 Archer Avė.

2-5 KAMBARIŲ mūrinis namas 
rie 88 St., netoli Racine Avenue. 
'aipgi garažas.
Tikras bargenas.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė.

MURINK Bungalovv, 6 kambarių) 
moderniška, P4 loto, geležies kon
strukcijos $9,000. 81,000 įmokėti, ki
ti lengvais išmokėjimais. 7501 So. 
Honore St.

BARGENAS f
N. W. į kampas 59 St. ir Peoria, 

—- 9 flatai ir krautuvė su bizniu, 
6-5. 2-6 — 1-4, lotas 62x125, garu 
šildomas, kieto medžio trimas. Tile 
vanos, metinių įplaukų, $9200, pir
mas morgičius $31,500, priimsiu į 
mainus mažą namą arba lotus.

E. L. PAWERS, 
savininkas

6210 S. Campbell Avė. 
Prospect 8851

1 ATYDA BIZNIERIAMS
PARDAVIMUI ką tik užbaigtas 

statyti bizniavas namas ant 71 St. 
ir VVesetrn Aev. Tinkamas bile ko
kiam bizniui. Pasiskubinkit, nes ši 
proga ilgai nesitęs.

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

PARDAVIMUI 2 flatų namas 5-6 
kamb. karštu vandeniu apšldomas, 
2 karų garadžius. Parsiduoda pigiai 
—$8,700.

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

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

C. P. SUROMSKIS CO.
3362 So. Halsted St 

Tel. Yards 6761

Pirk Šį Namą ir Tau
pyk Pinigus!

South Saidėj kampinis biz
niavas namas, 2 Storai ir 3 fla
tai, su saliuno bizniu arba be 
biznio, karštu vandeniu šildo
mas. Rendos atneša $187.00 j 
mėnesį. Įnešti užtenka $1500.00

Savininkui reikia greitai 
$1500.00 ir todėl parduos namą 
už pirmutinį maž-daug sąžinin
gą pasiūlymą.

Kas pirmesnis, tas laimės.
Kreipkitės:

F. L. SAVICKAS 
726 W. 18-th St

PARDAVIMUI arbą mainymui 
bizniavas mūrinis kampinis namas, 
saliuno biznis, galima biznį paimti 
tuojau. Savininkas mainys i farmą 
arba lotus, randasi, 501 w. 82 St.

Savininkas,
8852 So. Halsted SL 

Tel. Yards 6751

6 KAMBARIŲ mūrinis bun- 
galow ,karštu vandeniu apšildo
mas, randasi prie vienuolyno, 
Marųuette Manor, priimsiu au
tomobilių į mainą.. Atsišaukit 
A. Visbaras, 6409 S. Kedzie Av.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas ir tuščias lotas, bargenas. Sis 
namas bus parduotas už tiek, kad 
apmokėjus morgičių, jus galit pirkti 
tiktai namą pigiai, cash $1500.

4616 So. Whipple St. 
arba šaukit 

Tolephone Humboldt 3960 
Savininkas, 1931 Milwaukee Avė.

MODERNIŠKAS 2 FLATŲ 
KAMPINIS LOTAS 

5-5 kambarių, 2 karų garažas, 8401 
S. Throop St. karštu vandeniu šild. 
tile vana ir viskas moderniška, kai
na $19,200. Išmokėjimais. Pastaty
sime ant jūsų loto bile kokios rūšies 
bungalow arba flatinj namą. H. & M. 
VAN DAM, Budavotojai, Telefonas 
Stewart 6808.

BARGENAS, 5 kambarių mūrinis 
bungalovv, 1006 W. 57 St., naujas ir 
modemiškas, pirmas morgičius $3500 
pasibaigs į 5 metus, tiktai $750 įmo
kėti, kitus po $35 į mėnesį, savinin-

HOUGH. 4213 S. Halsted St.

LIETUVIU ATYDON
Ar jus turite lotą? Jei turite, 

tai daleiskit jums parodyti, kad 
NIEKO NE1MOKANT jus galit įsi
gyti puikiausi ir moderniškiausį bun- 
Salovv. ši kompanija jau yra biznyje 
aug metų ir gali jums pastatyti 

moderniškiausį bungalovv, mūrinį, to
kį kurio kiekvienas vyras ir mote
ris pageidauja. Jus galit turėti na
mą už tuos pačius pinigus kuriuos 
mokate už rendą. Atsilankykit šian
die ir apžiurėkit,. jums nebus reika
lo pirkti, jei nenorėsite.

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

1358 W. 79th St. Triangle 6090 
7034 N. Clark St. Rogers Park 4656

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda namas už labai pigią 

kainą, arba mainysiu ant automobi
lio . Randos neša $75.00 į me
nesį. Kaina $6000.

1524 So. 49 Avė. 
Cicero, III.

Tel. Cicero 1674 J

PARSIDUODA per savininką 
kampinis muro namas, 3 flatai ir 
Storas, su bučerno ir grosemę. 
Biznis Cach per 20 metų ant vie
tos. Savininlcas važiuoja ant far- 
mų, parduos pigiai arba priims 
mažą mainą ir cash, arba farmą; 
parduosiu arba mainysiu 160 skė
rių geros žemės, ežeras viduryj 
farmos, 6 kambarių namas dideli 
bamė, svirnas, garadžius, prie ge
ro kelio, 2% mylios nuo miestuko. 
Turiu būtinai parduoti iš šių dvie
jų, nes galiu gerai dviejų apžiū
rėti.

Savininkas ant vietos
6001 So. Carpenter St.

Tel. Englewood 2116

2 AUKŠTŲ medinis namas ant 
cementinių postų, 5 karų garažas, 
lotas 61x125, rendų $175 į mėnesį, 
labai gerame stovyje, kaina $14,000.

J. MOOSE,
5620-24 Wentworth Avė.

Tel. Normai 1085

$4000 PIGIAU
j 8 flatų, IVt metų senumo, moder- 
1 niškas, viskas ašrenduota, lengvain 
I 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. Crawford Avė. Irving 2634.

PARDAVIMUI
i Priverstas parduoti savo naują 5 
kambarių nkują murinj bungalow už 
pigiau negu kainavo, kad sudarius 
$3,000 cash. Geriausis pirkinys 
South Side už $6500. 12407 South 

j Racine Avė.

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga
lovv, prie Belmont ir Central, karštu 
vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
ja. Yra paimti j mainus, parduosiu 
jūsų kaina, išmokėjimais.

ANDERSON,
! 4058 Lavvrence Avė.

Pens. 8493

VIENAS akras ir 8 lotai gražia- 
■ me Westmont, 2 blokai iki C. B. & 
I Q. geležinkelio stoties, 2 traukiniai 
kasdie, 40 minučių važiavimo iki 
vidurmiesčio, yra vanduo, gasas ir 
elektra, kaina $1150. Cash arba iš
mokėjimais.

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

Netoli Clearing Industrial distrik- 
to, 60x126, j rytus nuo Nashville 
Avc., prie 64 St., yra vanduo, ga
sas, elektra, *4 bloko nuo 63 St., 
karų, $1050 cash arba išmokėjimais.

Netoli 64 ir Halsted St., 4 fla
tų mūrinis, akmeniniu frontu, 2-4 
1-5 ir 1-6 kambarių apt. Kieto me
džio grindys, aržuolo trimas, netoli 
63 ir Halsted karų ir elebatorio, 
geras rendoms distriktas, įplaukų 
virš $2700 į motus, kaina $22,500. 
Priimsime gerą kontraktą arba mor
gičius. (Sekite musų skelbimus).
HARRIS & UNGER 

3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

PARDAVIMUI per savininką 2 fl., 
5-5 kamb., furnas šildomas, vana, 1 
fl. barnė užpakalyj, $6000, išmokėji
mais. 2242 Clybourn Avė.

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

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

J. A. LYNCH,
40 N. Dearborn St., Tel. Central 3654


