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Kokių Santykiu Turėjo Komu- 
nistai su GembleriijRothsteinu

prižadėdami, kad nuo šio laiko 
policija busianti budresne ir 
žiūrėsianti, kad mušeikų tero
ras prieš unijistus ir iš viso 
darbininkus pasiliautų.

Reikia pripažinti: policija sa
vo prižadėjimų išlaikė. Teroras

Komunistų smurto prieš organizuotus 
New Yorko rūbų siuvėjus metu, Roth
stein dirbo komunistams policijos pa
pirkinėjimo darbą ir skolino jiems pi
nigus unijoms ardyti

žydų darbininkų dienraštis Streiko metu Lebow buvo 
Forverts paduoda šitokių nuo- taipjau komunistų advokatas, 
stabių smulkmenų apie New Buvo žinoma, kad Lebonv bu- 
Yorko komunistų santykius su vo advokatas, kuris gindavo 
paskelbusiu gvngsteriu, Arnoldu vien kriminalines bylas ir kad 
Rothsteinu, kai jie pernai me- jo klientai paprastai būdavo 
tais visu įnirtimu puolė griau- kriminalistai ir žmonės su “re
ti siuvėjų unijas.

Tuojau po moterų rūbų siu
vėjų streiko, — pasakoja For
verts, — kai komunistai nutarė 
pradėti žiaurų karą prieš Cloak 
and Dress Makers uniją, jie 
sušaukė mitingą Madison Squa- 
re Gardene. Į tą mitingą jie su- 
sigabeno visus savo pritarėjus. 
Jie skelbė, kad tai busiąs vien 
cloak ir dix ss-meikerių mitin
gas, tačiau, kai tieji atėjo i su
sirinkimą, jie rado skaitmenin- 
gą komitetą ir visą armiją po

kordais.” Su unijomis jis nie
kados pirmiau nė kokio reika-
lo neturėjo, kol jis nepasirodė 
pas komunistus. Kuo bildu Le- 
bow atsirado pas komunistus?

Žinojusieji komunistų pa
slaptis, žinojo ir čia atsakymą: 
Lebotvą komunistams pripiršo 
Arnoldas Rothstein! /
Komunistų mušeikų žygiai prieš 

unijistus
Cloak meikerių, o vėliau kai

lių siuvėjų, unijų reorganizavi-

buvo sustabdytas.
Ir kai tik mušeikoj buvo su

valdyti, bematant susmuko ir 
visas komunistų “laitas” prieš 
siuvėjų unijas.
Kaip komunistai susibičiuliavo 

su gembleriu Rothsteinu
Arnoldas Rothstein buvo pa

pirkęs policiją komunistams. 
B< I kuo budu komunistai susi
bičiuliavo su Rothsteinu?

Rcthstein buvo ne tik paskil- 
bęs gsmbleris. Jis užsiėmė įvai
riais kitais tamsiais ir pelnin
gais bizniais. Jis, l>e kita, vedė 
platų naikotikų šmugelio biznį. 
Tas biznis neša malonus pelno, 
bet slaptas narkotikų importa
vimas yra surištas su dideliais 
sunkumais ir pavojais. Narkoti
kų šmugelį dažniausiai veda 
“nekaltos” importo firmos. įsi
steigia “importo kompanija”. 
Ji importuoja iš užsienio tik
ras prekes, bet dėžėse tarp tik
rų prekių įsukamas gerokas 
kiekis narkotikų. Ir šmugelis 
dažniausiai pavyksta.
Rothsteinu suvedė su komunis-

(Atlantic and Pacific Photo]

Kapitonas Č. B. Collyer ir Harry Tucker. Abu užsimušo, 
kuomet jų dviejų lėktuvas “Yanket Doodle” sudužo Arizonos 
valstijoj.

Anglų-Japonų sąjun- Vokietijos kabineto 
ga savo interesams narys arbitruos

Kinuose ginti Ruhro lokautą
ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. BERLYNAS, lapkr. 30. —Vo-

Portes Gil inaugu
ruotas kaip Meksi

kos prezidentas
MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 

30. — Prezidento Calleso ter
minui pasibaibus, kaip naujas 
Meksikos prezidentas šiandie 
tapo inauguruotas Emilio Por
tes Gil, kuris kongreso buvo 
išrinktas po to, kai jaunas 
klerikalų fanatikas nušovė iš
rinktąjį prezidentą gen. Aivaro 
Obregoną.

Iškilmingose naujojo prezi
dento prisaikinimo ceremonijo
se dalyvavo kelios dešimtys tū
kstančių žmonių.

Gaisras krutamųjų pa
veikslų teatre

TOLEDO, Ohio, lapkr. 30. 
Praeitą naktį vietos Bijou kru- 
tamųjų paveikslų teatre kilo 
gaisras. Penkiems šimtams žiū
rėtojų, kurių tarpe buvo daug 
vaikų, pavyko apleisti teatras 
be aukų, nors kai kurie vaikai, 
besigrudant pro duris, buvo 
stipriai aplamdyti. Filmų ma
šinos operuotojas apdegė ran
kas.

Garlaivis Estonia iš
gelbėjo 15 Vokiečių 

laivo žmonių
NEW YORKAS, lapkr. 30.— 

Iš Kopenhagos guata praneši
mas, kad Baltic America lini
jos garlaivis “Estonia,” išplau
kęs iš New Yorko lapkričio 15 
dieną, Atlanto vandenyne, apie 
500 mylių nuo Airijos, išgelbė
jo penkioliką vokiečių garlai
vio “lterrenwyk” įgulus žmo
nių, gavęs iš to laivo radio pa
galbos šauksmą ir pasiskubinęs 
nelaimės Vieton.

Garlaivi.-: “Herrenwyk”, ku
ris plaukė iš Švedijos j Ncw 
Yorką, lapkričio 25 dieną pa
skendo. Nežiūrint visų garlai
vio “Estonia” pastangų, dėl 
smarkios audros išgelbėti vi
sus žmones nepavyko: keturio
lika jų paskendo kartu su lai
vu.

licininkų, kurie ėmė mėtyti 
laukan kiekviena, kuri komu
nistai laikė ne savo žmogum.
Policija kemunistų tarnyboj 

prieš unijistus
Policija tarnavo išlikimui. Ji 

daužė ir stumdė laukan kiek
vieną, kurį lik kumuivistų ko
miteto žmonės nurodė. Darbi

nio laikais komunistai buvo į- 
vedę tikrą teroro viešpatavimą 
rūbų pramonėje. Jų gengsteriai 
ir mušeikos siautė visur, atvi
rai ir pasalomis užpuldinėdami 
unijistus. Eidami į darbą ir 
grįždami namo darbininkai 
niekados nebuvo tikri, kad pa
keliui,! ar darbo dietoje, nebus 
užpulti, sumušti, o gal ir visam

tais šmugelio biznis
Arnoldas Rothstein nusitarė 

būti biznierium kaip reikiant, 
— im porteriu. Bet kad reikalas 
eitų sklandžiau, jis sumanė bū
ti importeriu iš Rusijos. Įsi
steigė importo 'ofisą ir gavo 
koncesiją importuoti daiktus iš 
Rusijos.

ninkai protestavo.
kad jie yra unijos nariai, dagi 
rodė savo unijos mokesnių kny
gutes ir streiko korteles, bet 
nieke nepadėjo. Jei tik komite
to žmonės kurį įtarė kaip ne 
saviškį, tas gavo policininko 
kumštį sprandan ir ėjo lauk iš 
salės.

Nuostabus buvo ' dalykas. 
Kasgi atsitiko, kad policija stai
ga pasidarė tokia stropi? Iš 
kur atsirado šiame mitinge to
kia didelė armija policininkų 
su savo kapitonais ir leitenan
tais? Iš kur, pagaliau, atsirado 
policininkuose tiek daug meilės 
komunistams?

Tie, kurie žinojo komunistų 
paslaptis, žinojo ir atsakymą. 
Jie sakė, kad paskilbęs gemb- 
leris, Arnoldas Rothstein, vis
ką suruošė ir viską “sufiksi- 
no.
Advokato Lebevvo pasirodymas 

komunistų mitinge
Tame mitinge Madison Sąva

re Gardene švaistėsi Rothstei- 
no advokatas l^ebovv. Jis taip
jau stovėjo ties durimis ir ko
mandoje) policininkams, tartum 
butų buvęs jų viršila. Kurį jis 
liepė įkišti, tas buvo įleistas; 
prieš kurį papurtė galvą, tas 
buvo policininkų išgrūstas 
lauk.

įrodinėjo, gyvenimui sužaloti. Bet koncesiją iš Rusijos gali-

Chicagai ir apielinkei fede-

Ir kai toki komunistų mu
šeikų užpuldinėjimai buvo da
romi dagi* po pat policijos akių, 
pastaroji dėjosi nieko nema
tanti, nieko nežinanti. Kodėl?

Todėl, kad galingas gemble- 
ris ir gengsterių vadas, Arnol
das Rothstein, kuris turėjo di
delės įtakos Tammany Hali 
politikieriams ir policijai, buvo 
viską “sufiksinęs” komunis
tams.
linijų vadų protestai prieš poli

cijos darbus
l'nijų vadai daug kartų pro

testavo policijos komisionieriui 
ir New Yorko merui VValker’- 
iui, kam policija leidžia komu
nistų mušeikoms terorizuoti 
unijistus, bet protestų niekas 
neklausė. Policija dėl to nė pir
što nepajudino. Kartą atsitiko 
dagi taip, kad vienas aukščiau
sių policijos departamento val
dininkų, įtūžęs, pagrūmojo uni
jų vadams, jogei jis išgulsiąs 
juos iš miesto, jei jie nepaliau
sią lindę su savo protestais 
prieš policiją.

Unijų vadai tačiau į šitokį 
akiplėšišką policininko baugi
nimą atsakė griežtu įspėjimu, 
kad jeigu policija negins dar
bininkų sveikatos ir gyvybes 
nuo komunistinių mušeikų, tai 
jie padarysią tokį skandalą, ko
kio New Yorko miestas dar ne
žinojo.
Policija pabūgo viešų protesto 

demonstracijų
Padarę šitokį įspėjimą, unijų

ma gauti tik per komunistų 
sferas, ir dėl to Rothstein pir
miausia užmezgė santykius su 
vietos komunistais. Tais laikais 
komunistai kaip tik buvo pra
dėję savo įnirtusią kovą prieš 
moterų rūbų siuvėjų uniją, 
ir jiems labai reikėjo pinigų. 
Padaryta biznis: jie gavo iš 
Rothsteino $10,000, o Roth
stein gavo per juos importo 
koncesiją iš Rusijos.
Rothsteino “patarnavimai” ko

munistams
Nuo to laiko tarp komunis

tų ir paskelbusio gemblerio įsi
kūrė bičiulystė. Nuo to laiko 
Rcthstein atliko daug “patar
navimų” komunistams. Jis bu
vo tas “didis” žmogus, kuris 
“susetlino” komunistams siu
vėjų streiką. Rothstein ir 
“open-shop’eris” R. Sadovsky 
buvo komunistų tarpininkai 
streiko “susetlinime.”

Visuomenės padugnių pasau
lio vadas, Rothstein, taipjau 
skolino pinigų komunistams. 
Dešimt tūkstančių dolerių buvo 
jam mažmožis, tačiau jis sko
los niekam nedovanojo. Jei kas 
jam buvo kaltas kelis centus, 
jis atsiėmė su procentais.

Jis reikalavo užmokesnio ir 
už savo “patarnavimus” komu
nistams. Ir komunistai sulygo 
su savo “geradariu” mokėti 
jam kas savaitė po $50.00. Ko
munistų vadas Portnoy siunti
nėjo jam čekius reguliariškai. 
Bet dėl to, kad laiškuose su če-

30. — Del Anglijos užsienio rei
kalų ministerio Chamberlaino 
pareiškimo parlamente, kad ka
dangi Japonija ir Anglija tu
rinčios didesnių interesų Ki
nuose, ne kad kitos valstybes, 
tai abidvi jos sutikusios ir to
liau būti nuolatiniame kontak
te ir sutartinai .elgtis visais 
klausimais, liečiančiais Kiniją, 
tautinės Kinų valdžios laikraš
tis atsilie|>ė šitokiu pareiškimu:

“Anglijos Japonijos sąjun
gos atgaivinimas aiškiai parodo 
dabartinio Japonijos elgesio dėl 
sutarčių revizijos nenuoširdu
mą. Kiekviena sąjunga, kurią 
Japonija daro, ar padarys, su 
Anglija, niekais paverčia Kel- 
loggo paktą, kuris neseniai bu
vo skelbiamas kaip didžiausias 
pasaulio taikos dokumentas.”

Suėmė emigrantų 
šmugeliuotojus

kietijos ministerių kabinetas 
nepaprastame savo posėdy pa
skyrė Carlą Severipgą, vidaus 
reikalų ministerį, arbitruoti 
didžiulį geležies ir plieno įmo
nių lokautą Ruhro krašte.

Ruhro pramonininkų ir dar
bininkų atstovams įsakyta tuo
jau atvykti į Berlyną tartis su 
ministerių Severingu.

Šaudymas Čechoslo- 
vaki jos teisme

Albanietis, teisiamas dėl nuko
vimo Albanija ministerio, 
pats teisine nušautas

■7 ’ — "

PRAHA, Čechoslovatyja, lap
kričio 36. —. Algibiadas Bebi, 
albanietis, kuris prieš keletą 
menesių nušovė Prahoje Zeną 
Beją, Albanijos ministerį Če- 
choslovakijai, šiandie buvo pat
sai nušautas teisme, kur buvo

Trys medėjai prigėrė 
valtelei apvirtus

OMAHA, Neb., lapkr. 30. — 
Missouri upėje, netoli nuo čia, 
jų valtelei apvirtus prigėrė trys 
jauni vyrai, kurie buvo išvykę 
ančių medžioti. Žuvusieji buvo 
vietos gyventojai; Ernest Rie
šei, jo brolis Louis ir Hertnan 
Wolfe. Tik vieno jų kūnas te
surasta. ,

Buv. caro grthinė atvy
ko j Ameriką

Kunigas, smar k u s 
prohibicininkas, su

imta su degtine
NOHFOLK, Va., lapkr. 30.— 

Bell Havene, N. C., buvo suim
tas protestonų kunigas Tyler 
Smith, pas kurį kišenėje rado 
visą paintę degtinės, leisams 
už tai nubaudė jį $100.

Kunigas Smith buvo paskil- 
bęs kaip didelis prohibicininkas. 
Prezidento rinkimų kampanijos 
metu jis aitriai kovojo prieš 
demokratų kandidatą Al Smi- 
thą dėl to, kad jis “šlapias,” ir 
dėl to, kad jis katalikas. Jis 
šaukė savo parapijiečius mels
tis ir prašyti Dievą, kad jis gel
bėtų “nuo Al Smitho, nuo Ro
mos, nuo romo (degtinės) ir 
nuo pragaro.”

NEAPOLIS, Italija, lapkr. 30. 
— Nedideliame Torrice mieste, 
netoli nuo Neapolio, vyriausybė 
suėmė penkis asmenis kaip 
italų emigrantų šmugeliuotojus 
į Jungtines Valstybes. Ieškoma
ki tų tos emigrantų šmugeliuo- 
tojų bandos narių.

Sako, kad tie žmones emi
grantų šmugeliavimu “uždir
bę” milžiniškas sumas pinigų, 
imdami iš godžių pasiekti Ame
riką kaimiečių nuo $420 iki 
$730 už drbtinį pasportą ir iš-
šmugeliavimą Į Jungtines Vals
tybes.

tardoma jo byla. Jį nušovė ir
gi albanietis, užmuštojo Zeną! 
Bėjo brolio, Gani Bėjo, tarnas. 
Gani Be jas, kurs yra Albanijos 
karaliaus Zogp švogeris, buvo 
atvykęs į Prahą sekti bylos ei

Šaudydamas Bebį, albanietis 
taipjau pašovė vieną italų laik
raščio korespondentą ir vertėją. 
Be to vienas prisiekusiųjų posė- 
dininkų iš išgąsčio nukrito nuo 
savo suolo ir nulūžo koją. Šo- Į 
vikas buvo suimtas.

NEW YORKAS, lapkr. 30.— 
Garlaiviu Leviathafi j New Yor
ką atvyko su vizitu Amerikai 
rusų didkunjgaikštis Aleksan
dras Michailovič, buvusio caro 
Nikalojaus II pusbrolis. Po 
pervartų lUisijoj pailgęs, kaip 
ir visi kiti caro giminės, į už
sienį jis gyvena Paryžiuje.

Urugano padaryti Por
to Rikoj nuostoliai

Nemoka algos, policija 
sustreikavo

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
80. — Iš Vera Cruz praneša, 
kad ten visi policijos valdinin
kai ir tarnautojai sustreikavo. 
Streiko priežastis — nesumokė- 
jmas policininkams algų.

SAN UAN. Porto Rika, lap
kričio 30. — Apskaičiuota, kad 
baisus uraganas, kuris siautė 
šių metų rugsėjo mėnesį, mate
rialinių nuostolių Porto Rikoje 
padarė bendrai 85 milionus do
lerių.

RAPID CITY, S. 1)., lapkr. 
30. Policijai pavyko Čia su
imti Riiben Heimark, 32, kal
tinamas dėl nužduvmo savo 

(žmonos, kuri buvo jį pametus.

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai garžu; mažumą šal
čiau; stiprokas žiemių vakarų 
vėjas.

Sekmadienį veikiausia bus 
giedra, bet nešilta.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 45° ir 36° F.

šiandie saulė teka 6:56, lei
džiasi 4:21. Mėnuo teka 8r41

vadai tuojau ėmė rengtis su
šaukti masinius mitingus ir pa
daryti mieste milžinišką pro
testo demonstraciją.

Tas paveikė. Kyšių lupikai 
policijos departamente pabū
go viešo skandalo. Dagi tam
sioji Rothsteino galybe nebepa
dėjo. Policijos vaklininkai pa
tys kreipėsi į uniją vadus ir 
ėmė maldauti, kad jokių pro-

vakaro. testo demonstracijų nedarytų, los sąskaiton.

kiais Portnoy žymėjo siunčiąs 
jam mokesnį “for Services ren- 
dered,” Rotlistein susiprato ga
lįs turėti “nemalonumo,” jei 
kada pakliūtų į vyriausybes 
rankas ir butų kvočiamas, ko
kių jis “services” atliko komu
nistams. Del to jis pareikalavo, 
kad Poii-iioy, siųsdamas jam 
“pcidę”, žymėtų laiške, jogei 
BiunČiami pinigai einą pasko-

Komunistų biznis su Rothsteinu 
—juodžiausias lapas darbi

ninkų judėjimo istorijoje
Komunistų biznis su Roth

steinu rūbų siuvėjams be galo 
brangiai parėjo. Jie buvo su
naikinti, sudemoralizuoti. Strei
kas buvo “susetlintas” su ša
pų savininkais taip, kaip Roth- 
steinas liepė komunistams susi
taikinti. Jis buvo visas “bo
sas.”

Komunistų santykiai su ta 
patamsių galybe, su Arnoldu 
Rothsteinu, kuris dabar yra 
išsikraustęs į “aną pasaulį”,— 
jis buvo paslaptingu budu nu
šautas* šio mėnesio pradžioj,—

Prašo ištirti bombų 
sproginimus Ke- 

noshoje
KEN0SHVWŪ?, lapkr. 30. 

— Kenoshos kauntės supervi- 
zorių komisija kreipėsi j ap
skrities teismą prašydama, kad 
butų sušauktas specialia grand 
jury ištirti bombų sprogini- 
mams ir šaudymams, kurjų 
tiek daug įvyko per šiuos me
tus Kenoshoj ir kurie ikišiol 
pasiliko neišaiškinti.

Rašytojas nusižudė
C1NCINNAT1, (ihio, lapkr.

Kalėdų Dovanos
7 elegramu

Kai jus mąstysit apie pasiuntimą dovanų savo 
giminėms Lietuvoje — siųskit pinigais ir dėl 
greitumo siųskit telegrafu per “Naujienas”.
50 centų užmokėdami už telegramą, jus pagrei- 
tinsit pinigų išmokėjimą ant keliolikos dienų ir 
padarysit didesnį siurprizą savo žmonėms ar 
šeimynoms.

B

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per “Naujie
nas” ! Kas vakarą iki 8 ir nedėliomis nuo 10 ry
to iki 2 po piet.

30. — Del pairusios 'sveikatos, 
šokęs pro langą iš ketvirto au- 

yra vienas tamsiausių ir purvi- ligoninės užsimušė rašyto- 
niausių Japų darbininkų fudiV Harrv Bamett, 40 metų 
jimo istorjoje. amžiaus.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, gruodžio 1, lj28

Kada jus norit 
šilumos, tik 
PASUKITE 
rankeną.

Tarp Chicagos
Lietuvių

T * 1,11 11.......... 111 " ■ i ~i J

Iš lietuvių dženitorių 
darbuotės

Gaso šiluma dėl kiekvieno —
GASINĖ HEATROLA

ųil RUDENI padarykite savo namų apšildymų pilnai 
O naujovišką. Pradėkite tai su pačia pradžia sezono. Įsi
gykite GASINĘ Heatrola—džiaugkitės paskutiniu žodžiu 
apšildimo komforto. Pabudavota tiek pat de! ekonomin- 
go operavimo, kaip ir dėl patogumo.
GASINĖ Heatrola — moderninis “base burner” pečius 
— cirkuliuoja s veikai-drėgną orą tuo pačiu principu, kaip 
ir šilto oro furnasas. Vartodama gasą dėl kuro, ji visiš
kai panaikina užkurinių, kuro nešimą ir velenų ėmimą. 
Nėra nė dulkių, nė suodžių, nė purvo, 'l'ik atsukite ir 
uždegkite. Reguliuokite kaip norite — ji atsilieps tuojaus.
Gasinė Heatrola išrodo kaip labai gražus šmotas rakan
du. Ideale dėl mažų namų, flatų, sankrovų ir ofisų. Mu
su Introdukcinis Rudeninis Pasiūlymas padaro labai pa
togiu įsidėti Gasinę Heatrolą dabar. Ateikite ir pajaus- 
kite jos jaukią šilumą.

ĮMOKĖTI
V metai išmokėti

Kaina $89.50 — 5% pi
giau už pinigus. Pri
statyta, prijungta, 25 
pėdos gaso p..ipų, jei 
reikia.

Introdukcinis Ru
deninis Pasiūlymas 

duodama už ju- 
■ ** su senąjį base 

burner ar kiloki šildy
tuvą. (Tik Chicago ga
so vartotojams)*

The Peoples Gas Light 
and Coke Company
Michigan Avė. prie Adams St. 

ir 15( apielinkių sankrovų
(Pažiūrėkite telefonų knygą dėl apielinkių sankrovų adr.)

Jus Galite Geriau Tai Padaryti Su Gasu

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 SU 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

Keletas męncsių algai ryti
nės ir pietinės (Chicagos dalies 
lietuviai dženitoriai susiorga
nizavo į kliubą ir užvardijo 
savo kliubą Amerikos Lietuvių 
Piliečių Dženitorių Kliubu.

Apie šio kliubo tikslus jau 
esu minėjęs “Naujienose”, tad 
apie tai šį kartų neminėsiu, tik 
apibudinsiu kai kuriuos lietu
vių dženitorių bendruosius rei
kalus ir skirtumus nuo kitų or
ganizacijų. Kitose organizaci-. 
jose' veikimui laukiama ilgų ru
dens ir žiemos vakarų. Dženi- 
toriams šitokis laikas veikimui 
ųepatogus. Jie turi mintyje 
veikli tik atėjus vasarai, nes 
žiemos laiku veikti darbo sąly
gos jiems neleidžia. Jie turi 
.progos veikti, kuomet saulė šil
do gyventojus, gi žiemos laiku 
(įženitoriai turi šildyti gyven
tojus. Todėl žiemos laiku vei
kimas jiems nėra galimas. Jie 
tik gali atsitraukti nuo darbo 
porą ar trejetą valandų savo or
ganizacijos reikalams atlikti.

Dabar yra tokie laikai, kad 
kur tik supuola reikalų vieno
dumas, tai tuojau žmonės orga
nizuojasi ar darbo reikalais, 
ar tautos, ar kultūros. Visi vei
kia organizuotu būdu, kad sa
vo troškimus įvykinus gyveni
mam Todėl kurie iš dženitorių 
dar nepriklauso šiam kliubui 
vyrai ar moterys —- esate visi 
kviečiami atsilankyti į ateinan
tį susirinkimą ir prisirašyti.

Susirinkimas įvyks pirmadie
nyje, gruodžio 3 dieną, adresu 
(>201 Kimbark aveuue, koopera- 
cinio trobesio svetainėje.

ši svetainė yra gauta susirin
kimams laikyti veltui ačiū pa
sidarbavimui draugo L. Andri
jausko.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Dženitorių Kliubo susirinkimai 
atsibuna pirmą pirmadienį kiek 
vieno mėnesio. —Pranešėjas.

dęs taip Chicagos, kaip kitų 
kolonijų lietuviams k ru t ūmuo
sius paveikslus iš Lietuvos.

Pereitą savaitę jisai atvyko 
Cliicagon. O trečiadienyje, lap
kričio 28 dieiųi, jau neteko 
Fordo sedano. Jisai, mat, nuva
žiavo miestan, pasistatė Fordą 
8-toj' gatvėj, bloke tarp State 
ir Wabash gatvių, ir nuėjo su 
reikalais toliau. Kai ^Sugrįžo 
tai Fordas jau buvo dingęs, ir 
iki šios dienos jo nesurandama.

P-nas Lukšys parsivežė iš 
Lietuvos naujų krutamųjų pa
veikslų. Juos artimoje ateityje 
rodys Bridgeporte ir kitose lie-

-----------------"T**-------- --

tuyių kolonijose. Turp^i kibi bus 
paveikslai, rodantys Amerikos 
lietuvių ekskursijas Lietuvoje. 
Gal ne vienas ir savo drangos 
amerikiečius pamatys tuose pa- 
vciksluose, o rasi ir save patį.

—Reporteris

i

CONTRACTORS

REAL estate .
Kviečiam pas mus pirmiausiai 

2608 W. 47th St.

r f ii

Musų Kalėdinis Kliubas
Kalėdinis Kliubas musų bankoje yra su

organizuotas jūsų patogumui. Jei jus no
rite turėti užtektinai pinigų Kalėdoms, pri
sidėkime tuojau prie musų Kalėdinio Kliubo. 
Galite pradėti taupyti bile kokią pinigų su
mą, o prisiartinant Kalėdoms jus gausite iš 
musų banko čekį ir galėsite lengvai pirkti 
Kalėdoms dovknas savo giminėms ir drau
gams. Atsilankykit į musų banką ir pasi
teiraukite apie musų Kalėdinį Kliubą.

Uuiversal State Bank
3252 South Halsted Street,

CHICAGO, ILL.

'.—r-

COHEN BROS.]
FURNITURE CO.
1401-1409 So. Halsted Street

Phone Canal 0300—0301

37 metai toj pačioj vietoj ir 
po ta pačia vadovybe

Cohen Bros. Furniture Company yra at- 
sakominga ir užtikima {staiga, kuri yra biz
nyje per pastaruosius 37 metus. Mes sutei- 
kėm musų rūpestingą ir patikimų patarna
vimų tūkstančiams žmonių. Mes kviečiame 
ir jus apsilankyti pas mus ir pačiam įsiti
kinti.

Mes parduodame savo rakandus už kai
nas, kokių nebuvo jau nuo daugelio metų. 
Pamatykit musų išdėtus rakandus ir jus 
sutiksite, kad tai yra geriausia proga dėl 
rakandų pirkėjų.

Kiekvienas šmotas rakandų yra didžiau
sios kokybės, gero darbo, gero skonio ir sti
liaus ir padarytas, kad kųoilgiausia laikytų..

Mes turime ant rankų viską, kas reika
linga aprūpinimui namų rakandais.

DIRBTUVES SEMPELIŲ 
Pratuštinimo Išpardavimas 

PER DEŠIMTĮ DIENU TIKTAI

BUK SPORTAS
Besiartinant šventėms, kiekvienas vyras nori 

būti sportas, — nori būti švariai apsirengęs. O kad 
būti švariai apsirengusiu, reikia kreiptis prie gero 
ir atsakančio siuvėjo. Aš esu patyręs siuvėjas per 
daugelį metų. Mano visi kostumeriai yra pilnai už
ganėdinti. Meldžiu atsilankyti pas mane, busi pa
tenkintas ir gausi geriausį ir mandagiausi patar
navimų. Prieš šventes visų rūbų kainos yra atpigin
tos.

FR.ANK MICKAS
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 0057

' Pavogė lietuvio 
Fordą

Nukentėjo p. Lukšys, krutumų- 
jų paveikslų iš Lietuvos dir
bėjas.

Gruodžio 9 dieną iš Lietuvos 
atvyko New Yorkan p. Lukšys, 
kuris jau beįeis atvejais yra ro-

VYRAI

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Yra fterai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatiniu ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, ’ 
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą 
laiką ir studij u o j a 
tas ligas. Jie žino, 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus 
žmonių kasmet. Su
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis {gijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tu pra
žūtingų ligų. Jo gydymas/ išgydo 

UŽSISENĖJUSIAS, NERVU IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge
riausi ir labiausia patenkinanti gy
dimą. To pasekmė yra, kad skait
lingi būriai pacientų kasdie užpildo 
ofisą. Tūkstančiai žmonių, kuris 
kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negales, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
laimingi.

PATĄRYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS 
35 South Dcarborn Street, 
Kumpas Mouroe, Chicugo, III.

Criliy BuilJing. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kandie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedčliomis nuo 10 iki 1. Pu- 
nedčliais, seredomis ir subatornis 
ofisus atdarus vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metų šiame name.

Penki Tūkstančiai Sempeliu
Didžiausi Bargenai 

Lempų ir Šeiriu 
Istorijoj —

Parsidavinėja

S3.00iki S35.00
LEMPOS UŽ

1.45 iki *5.00

-

Medinės ar Tikros Kaltinės Geležies Lempos 
Šilkinės, Georgette ir Rankomis Pieštos 

Padangos (šeidąi)
Nauji Sempeliai Išstatomi Kiekvieną Dieną

T . iii'ii.i J

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS SUKATOJ, 
GRUODŽIO 1 D., 1928

Atdara kasdie ir Subatornis nuo 9 ryto 
iki 8 vai. vakare

Nedčliomis nuo 9 vai. ryto iki 5 v. vakare.

rr

National Lamp & Shade Mfg. Co 
1906-24 S. Western A v.

Kampas 20-tos Gatvės
Ąrti 21 ir 22 gt. gatvekarių, ar Wcstern stoties

* •' •

Douglas Park elevatoriaus
$5.75
Su vįąkuu
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BAYER ASPIRIN
YRA SAUSUS

Klaidos pataisymas
Cicero

vakarų

Kalėdinį Taupimo Kliudą
(CHRISTM AS SAVINGS CLUB)

Town of Lake

[rengimai

Radiola 41

Monroe 0454
Nathan Kanter

MALT TONIC'O
arba

Exlra Pale Alaus

Dynamic
Eoud.paalcar

šaukit 
0801 
0802

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne 
gali būti be

V/EVV

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNichoIas

Parduodame Krautuvėms 
Olselio Kainomis 

Tabaką 
Cigarus 
Cigaretus 
Kendes 
Pirštines 
Kozyras ir 
Pinigų, jei kam reikia

Kooo ,ou

■ OOODIOKTHl 
iK

šreikšta
. Buvo

Visi gražiai

Prarykite savo

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Plumbingo ir apšildymo reikmenys 
už olselio kainas kiekvienam

18-tos GATVES KOLONIJOJE
Telephone Ganai 6982

1922-32 So. Halsted St
J. NAKROŠIS, Vedėjas

Birutė parodys 
“Birutę”

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Apskaičiavimas 
'dykai

Jūsų gera* draugas ir rėmėjas 
vėl stojo j olselio biznį ir pra
šo jūsų nuoširdaus kooperavi- 
mo. Kviečiu visus draugus ap
žiūrėti mano krautuvę ir pasi
svečiuoti.

Tarp Ghicagos 

Lietuvių

Krautuvės atdaros vakarais išskiriant Panedėlio ir Seredos va- 
karus. Nedėliomis pagal sutarij. Telefonuokite Sukatoje Canal 
6982 arba Lafayette 3171.

Didžiausios Lietuvių Krautuvės Chicagoj 
ir visoj Amerikoj

Ketvirtadienyje 
uos vestuvės 
sas su 
čaite. l
4 valandą po pietų šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje. Vestuvių 
puota iškelta jaunosios motinos 
name. Dalyvavo bankiete tik 
jaunavedžių giminės ir arti
miausi draugai. — Rep.

.uoNiTURt BEnERHOME

kampo “haliavoja/’ lermuoja 
vaikėzai per visą naktį. Dabar, 
po suėmimo, bent minėtose vie
tose vaikėzai pranyko, aptilo. 
Klausimas, kaip iig... — Rep.

Peoples Furniture Co. Krautuvės
Yra Saugiausia Vieta Pirkti Gerą

RADIO arba PIANA
Čia Visuomet Rasite Geriausius Išdirbysčių Produktus

KIMBALL PIANUS, R. C. A. RADIOLAS 
Atwater Kent, Balkite, Zenith ir Fada Radios

Žemiausios Kainos ir Prieinamiausios Išlygos 
Visame Mieste

Šitas Kliubas pagelbės jums sutaupyti savo pinigus ateinantiems 
metams, Kuriuos gausite su nuošimčiu prieš Kalėdas ir galėsite 
pavartoti tuos pinigus kalėdinėms dovanoms ir kitiems jūsų rei
kalams. Įstoki! j vieną ar daugintis iš musų patogių klesų. Pri- 
sirašykit dabar.

Apšildymo įrengimai 
su kuriais garantuojama 70 laipsnių šilumos 

kiekviename kambaryje 
24 mėnesiai išmokėjimui

mes todėl, Jai d jo nariai eina 
pas kitus, reiškia, remia kitus*. 
Taigi ir iš kitų kliubas susi
laukia paramas. — Ciceronas.

Jau čia ji yra 
t Nauja ir Pagerinta su 
’ Su Dynamic Kalbėtuvu 
R. C. A. Radiola Model 41 
Ši nauja, radiola yra produktas 200 

radio inžinierių, kurie dirbą R. C. A. La
boratorijoje per keletą metų radio vysty
mosi, jau jie padarė ir mes jas turime. 
Ateikite ir pamatykite šį puikinusį radio
lą model 41 musų krautuvėse. Tai yra 
geriausia radio už žemiausią kainą, taip 
kaip parodyta, išskiriant tūbas. Viskas 
įrengta gatavai dėl vaitojimo A. C. elek
tros jėgos. Kaina tik $215.00.

Lengvus išmokėjimai

Stasys Dambrauskas, musų 
Sales Manager, gerai žinomas 
biznierius ant Bridgeporto ap
lankys jus biznio reikalais. — 
Paremkite jį!

Kada ko reikia
Yards

Dabar geriausias laikas siųsti pinigus Lietuvon savo giminėms ir 
draugams, jei nori, kad nueitų prieš šventes. METROPOLITAN 
STATE BANKAS siunčid pigiai, saugiai ir greitai.

Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto- 
j'mui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

PadėkavonėH dienos
Lietuvių Liuosybės svetainėje 
buvo šaunus balius — šokiai. 
Surengė Raudonos Rožės kliu
bas. Reikia pripažinti, jog Red 
Rose kliubas turi geras pasąk-

Pirm savaitės laiko, ar kiek 
anksčiau, šioje apielinkėje ta
po suimtas būrys jaunų vaike
zų. Jų tarpe atsidūrė ir vienas, 
kitas lietuvis. Šis areštas “nu
ramino” žymiai kai kuriuos 
gatvių “kampus.”

Pirmiau, būdavo, ant Dono
re ir 11-tos gatvės kampo ar
ia ant \Vopd ir tos pačios 44

Pereitą sekmadienį apsivedė 
p. Boleslovas Krasau.skis su 
p-le Jadviga Bibalis., Svečių 
vestuvėse dalyvavo netoli šim
tas ypatų. Svečiai išsiskirstė 
jau po dvylikos pirmadienio ry
te. Jaunavedžiams i 
daug gražių linkėjimų 
muzika ir šokiai 
pasilinksmino.

buvo dar vie
tai p. Stasio Kau

ly-le Viktorija Butkevi- 
šliubą jaunoji pora ėmė

METROPOLITAN 
STATE BANK 

Pirmutine ir didžiausia Lie 
tuvių Valstijinė Banka 

Amerikoje 
2201 West 22nd Street 

Kampas Leavitt Street 
Įlankas atdaras šį vakarų iki 

8:30 vai. vakaro.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Dabar ji statoma rytoj Lie
tuvių Auditorijoj. Ir tu r būt į 
domiausia yra tai, kad vaidins 
musų “Birutę” didžiumoje A- 
merikoj augusius Birutės—lie
tuvaitės.

Patartina visiems atsilankyti 
ir pamatyti “Birutę” — tų Bi
rulę, kuri sugebėjo lietuvių kū
rybos jėgos savo vaidentuvėje 
sutverti.

Pradžia 8 vai. vakare. —Rr.

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje

BRIGIlTON PARK 
Telephone Lafayette 3171 

4177-83 Archer Avė.
M. KEŽAS, Vedėjas

Vakarykštės dienos “Naujie
nose” buvo pranešta, kad p. 
.1. Nedvarui tapo įsukta falšy- 
va dvidešimties dolerių popie
rinė. Beikia betgi pasakyti, 
kad tie falšyvi pinigai įsukta 
ne p. Nedvarui, bet p. Urne- 
žiui. — Reporteris.

Birutė lietuviškas vardas. 
Bet Lietuvoje, bent man, ne
teko girdėti, kad kuri mergina 
butų nešiojusi šį vardą. Tik čia, 
Amerikoje, yra ne mažai lie
tuvaičių, kurios gavo garsio
sios Palangos mergelės vardą. 

“Dievobaiminga” Lietuva, 
matote, bijojo krikštyti savo 
dukteris pagonės, nors garsios 

da negaunate tikro Bayer Aspirino, musų tautos padavimuose mer
gaitės vardu. Kitaip betgi žiu
ri į Birutę daugelis lietuvių 
amerikiečių. Viena, jiems var
das Birutė gražus, o antra 
jisai yra surištas su puikiau
siais lietuvių atminimais, su 
kilniausiais musų tautos pada
vimais ir troškimais. Kas ne
žino dainos “Ant kranto juros 
Palangos miestelis?”

Komp. Mikas Petrauskas ir 
p. Žemkalnis parašė vienas mu
ziką, o kitas žodžius operetei 
“Birutė”, ši “Birutė” jau buvo 
statyta scenoje Chicagoje prieš 
20 melų.

Mutual Tobacco Co.
4707-09 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Užsakymus greitai pristatom

_____groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

Matykit šį naują ir labai 
dailu Radio Setą

Jo vertes negalite palyginti niekur ki
tur. Viskas gatavai įrengta dėl vartojimo, 
A. C. elektros jėgos. Naujausia 1929 me
tų mados Atwater Kent setas, dailiausias 
riešuto medžio kabinetas, magnetic kalbe- 
tuvas, kuris išduoda puikiausią balsą, vis
kas kaip parodyta verta $200, už

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta- 

kurio saugumą prirodė milionai. žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo 
šalčio, Galvos skausmo,

Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

KIMBALL GROJIKLIAI
Parsiduoda už labai nužeminu kainą. Didelė poga įsigyti pųi- 
kiausis Gojiklis už mažai pinigų, matykite tuojaus šias vertybes 
Prieškalėdiniame išpardavime. ‘

Kimball Grojikliai pijanai po:

$295.00, $450.00, $575.00,650.00, $695.00
ir aug'ščiaus

Lengvus išmokėjimai teikiama visiems

Mano ilgų me- 
tų patyrimas 

nuolatin i s 
n.ui A Bk

išrail m
pa v' e i k s 1 *■.•’ A

trinkimu ūžti jfl
knna jutus ge L
rą darbą.
Be extra pri- \yjog ' 
mokėjimo va- 
žiuoiu nufoto- 
grafuoti namus, pagraous, po- 
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 1546 

Chicago, III.

$129.
Ant lengvų išmokėjimų be palukų ir 

be carrying charge. Matykit šiandien.

XXX? XXXXXXXXXXXXXXxXXXXXl 
] Reumatizmas
3 Sausgėlė 
j Nesikankykite savęs skaus
ti tnais, Reumatizmu, Sausgėle, 
M Kaulų Gėlimu, aiba Mėšlungiu 
* —raumenų, sukimu; nes skau- J 
M dėjimai naikina kūno gyvybę , 
į ir dažnai nnt patalo paguldo. ► 
m CAPSICO COMPOL’ND mo- f 
m stis lengvai prašalina viršmi- ► 

nėtas ligas; mums šiandie dau- F 
h gybė žmonių siunčia padėka- L 
h vones pasveikę. Kaina 50c. f 
J per paštą 55c ar dvi už $1.05. J 
m Dukart tvirtesnė 75c. C
“ Knyga: “ŠALTINIS SVEI- * 
H KATOS,** augalais gydyties, ” 
m kaina 50 centą. f
; JUSTIN KULIS : 
" 3259 South Halsted Street
m CHICAGO, ILL. C 
Jcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxiy
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Suvienytose Valstijose, na Chlcagoje, 
paštu:

Metams ........... .....
Pusei metų .... «...
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose • 
[Atpiginta]: 

Metams ........... ....
Pusei metų ----------
Trims mėnesiams ~....
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50 
.75

8c 
18c 
75c

$8.00
$7.00
$8.00

3c

Subscription Rates: 
per year in Canada. 
per year outaide of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.
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Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

$7.00
8.50
1.75
1.26

.75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 

, drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Roosevelt 8500.

$8.00
4.00
2.50

I

Apžvalga
do Bimbos organas, kuris su 
Brooklyno tautininkų laikraščiu 
nuolatos lenktyniuoja socialistų 
šmeižime.

LATVYS OPEROS DAINI
NINKAS

. IGNORANTAS

rašo:
Ateinantį trečiadienį, gruo

džio 5 d., duos Chicagoje kon- 
c-et-tij I»»tvys operos (iaitiininlcas. 
Lonard Brunvald. Jisai dar ne

seniai atvažiavęs iš Europos ir 
turi šiame mieste nedaug pa
žįstamų. Koncertą jam rengia 
būrelis jo draugų Chicagos nor
vegų kliubo salėje 
Norske Klub, 2350 
Blvd.).

Prieš atvyksiant
p. Brunvald dainavo Bostone, ir 
to miesto laikraščiai atsiliepė 
apie jį labai gerai. “Keleivis” 
sako, kad lietuviai tokio gero 
dainininko neturį ir kad Brun- 
valdą galima pilnai lyginti su 
5aliapinu.

(Chicago
N. Kedzie

j Chicagą,

BIMBIŠKAI ARGUMENTUOJA

“Vienybė” apsimeta niekuo
met negirdėjusi, kad Lietuvos 
buitininkų valdžia stiprina kle
rikalizmą Lietuvoje, nors šitą 
faktą yra keletą kartų nurodę 
pačios ‘.‘Vienybės” koresponden
tai Lietuvoje. Kad Voldemaras 
pasirašė biauriausios rųšies kon
kordatą su Vatikanu, 
irgi niekis, nes

“tokį (!) konkordatą derasi 
(?) užverti ir Prūsijos socia
listinė (?) valdžia. Reiškia, ir 
ji viena iš klerikalizmo frak
cijų. Konkordatą turi (?) už
vėrusi Franci jos valdžia. Čia 
‘Naujienų’ galvojimu, vėl kita 
klerikalizmo frakcija?”

tai esu

“Laisvėje” L. Pruselka
' “Steigimas milžiniškų val

stybinių formų — sovehozų 
ir cholkozų < ?) ---- yra die-
notvarky. Tai reiškia mecha

nizaciją sodžiaus ūkio, tai 
reiškia žemes dirbimą su pa- 
gelba naujausių technikinių 
įrankių. Tai reiškia praktinį 
pavyzdį biedniems valstie
čiams, jog susibūrus į komu
nas nepalyginamai daugiau 
galima atsiekti, negu kiekvie
nam skyriuj ant savo pleciu- 
ko. Bet šita žemės ūkio so- 
cializacija, šitas spietimasis į 
milžiniškus industrinius avi
lius baisiai *nėpatinka so
džiaus buržuazijai (kulo- 
kams). Jie jaučia ir žino, kad 
jų ekonominiam ponavojimui 
sodžiuose iškrinta patsai dug
nas, nes prieš sovietinius 
ykius jie neatsilaiką, o so
vietiniai ūkiai padeda ir ve-^ 
da ant buksiro (!) sovietų 
biednuomenę... ”
Kad “iškrinta patsai dugnas”, 

tai — tikra tiesa; bet tik, deja, 
ne kulokų ponavojimui Rusijos 
sodžiuje. “Dugnas iškrito” au
toriui aukščiaus paduotos mali- 
malienės apie bolševikiškus 
“sovehozus” ir ”cholkozus” 
(matyt, jo norėta pasakyt: “kol
chozus” — kolektyvnyje cho- 
ziaistva), nes tik paskutinis ap- 
kvąišėlis arba ignorantas gali 
tokius niekus plepėti.

“Dienotvarkėje”, girdi,

patavimo metais bolševikai btt-’ 
vo pristeigę “sodžiaus komunų” 
visoje Rusijoje ir į tuos “so- 
cialistiškus ukius” žmonės bu
vo ir gražumu viliojami ir pik
tumu varomi. O kur tos komu
nos šiandie? Jos kone visos pa
kriko ir išnyko!

Per vienuoliką savo gyvavimo 
metų bolševikų valdžia ne tik 
neįstengė jokio socialistiško 
ūkio sukurti sodžiuje, bet ne
sugebėjo net aprūpinti Rusijos 
mužikus paprasčiausiais pramo
nės gaminiais, jau nekalbant 
apie žemės ūkio mašinas. Fabri
kų išdirbinius Rusijos valstie
čiams šiandie pristato, daugiau
sia vokiečiai ir anglai, o plau
namosios ii* sėjamosios mašinos 
ir traktoriai yra gabenanti 
jiems iš Chicagos International 
Harvester komponijos dirbtu
vių. Ir akyvaizdoje šitokių fak
tų, aiškių aiškiausiai rodančių 
visišką bolševikų nesugebėjimą 
rišti ekonomines problemas, — 
Pruselka liepia publikai laukti 
stebuklingos “sovehozų” ir 
“cholkozų” 'pergalės ant kulokų 
Rusijos sodžiuje!

Iš ko jisai tikisi to stel>uklo ?

gi ve iš ko:

“Mes tik ką skaitėme ‘Iz- 
viestijose” apie milžinišką 
žemės ūkio instrumentų fab-

O

rikę, kuris steigiama šalę 
Rostovo (Ukrainoj). Jis tuoj 
pradės dirbti. Kasdien jis 
duos 50 vagonų traktorių, 
plūgų, pjaunamų, grėbiamų ir 
kitokių mašinų. Greitai iš už
sienio nereikės importuoti jo
kių sodžiaus ūkio mašinų, šis 
industrializacijos tempas reiš
kia mirtį buržuaziniams ele
mentams sodžiuje.”

i «

Dėl to, kad po vienuolikos 
bolševikų gyvavimo metų stei
giama pirmas' ūkio mašinų fab
rikas, tai — buržuaziniems ele
mentams sodžiuje ateina mir
tis!

Na, ar reikia didesnio idiotiz
mo, kaip šitas Pruseikos plepa
las? Jeigu jisai turėtų smęgenų, 
tai jisai suprastų, kad valdžia, 
kuri iki šiol nesugebėjo padaryt 
nė vieno traktoriaus savo dirb
tuvėse, negali turėt tokiai mil
žiniškai įmonei, kokią jisai mi
ni, nėi tinkamų įtaisų, nei išla
vintų inžinierių, nei patyrusių 
darbininkų. Tas fabrikas • sale 
Rostovo veikiausia yra stato
mas kokių nors užsienio kapita
listu pinigais. Bet nei Ameri
koje, nei Vokietijoje mašinų 
vartojimas žemės ūkyje ne pa
naikino buržuazinius elementus, 
o tik juos sustiprino!

Atomas
koncepcija. — AtomųAtomo

hipotezė. — Atomų savybės.
— Viduramžių alchemikai.— 
— Elektronai ir protomai.— 
Radio aktingi elementai. — 
—Atomo vidujinė struktūra. 
—Atomo branduolys. — Ato
mo suskaldymas. — Spektro 
priklausomybe nuo 
elektronų. .

atomo

II. viena- 
koncepci-

ir tiktai įtikino mokslininkus, 
kad iš vieno elemento kito pa
daryti negalima. Tokiu budu 
išeitų, kad kiekvieno elemento 
atomas nieko bendro jietur|įs 
su kitų elementų atomais.

Bet dabaf mokslas visai ki
taip žiuri į atomą, šiandien ži
noma, kad visi atomai suside
da iš kitų dar mažesnių dale
lių: elektronų ir protonų. Tie 
elektronai bei protonai tam tik- 

i ru budu s
I sistemą, tokjfą pastovią, kad ją 
suardyti, tai reiškia suskaldy
ti atomą, tik nesenai pavyko, 
(domu, kasgi privedė prie to
kio didelio mokslo nuomonės 
pakitimo? Daugiausia prie to 
buvo prisidėjęs radiumo bei ki

aro labai pastovių

i “ , ■ *•

šeštadienis, gruodžio 1, 1)23

si, į tai dabar atsakyti dar ne-K 
galima. Gana to, kad branduo
lys yra labai pastovus, ir jį su
ardyti begalo sunku. Kai ku
rių atomų branduolius anglų 
mokslininkui Rutherforduix pa
sisekė suskaldyti, bet tam rei
kalingi buvo milžiniški energi
jos šaltiniai. Tokių energijos 
šaltinių mes dabar beveik visai 
neturime. .

O iš kur visa tai apie atomo 
konstrukciją žinoma? čia dau-

giausia atomo vidų pažinti pa
dėjo įvairių elementų Šviesos 
spektrų tyrinėjimas. Pasirodo, 
kad spektras kaip tik priklauso 
nuo atomo elektronų. O spekt
ras yra kiekvienam elementui 
labai charakteringas. Tas cha- 
rakteringumas priguli nuo kito
kio elektronų skaičiaus ir kito
niškos jų padėties. Taigi šviesa 
yra tai tas raktas, kuris atida
ro mums atomų vidaus paslap
tis.

[Pacific and Atlantic Photo)

Darcy Greig, anglas, kuris 
sumušė greitumo rekordą. Per 
valandą savo lėktuvu padarė 
319.17 mylių.

Ar Francija turi konkordatą 
su Vatikanu, mes negalėtume 
pasakyti. Bet yra žinoma štai 
kas: kada prieš keletą savaičių 
premjeras Poincarė užsimanė 
suteikti teisę jėzuitams ir kito
kiems katalikų ordenams veikti 
Francijoje, tai radikalai ir libe
ralai pakele didelį triukšmą, ir 
galų gale nuvertė valdžią. O 
Lietuvos valdžia ne tik leidžia 
jėzuitams gyvuoti, bet ir teikia 
jų mokykloms valstybinę pašal
pą?

To negana. Sulig Voldemaro 
pasirašytu konkordatu, Lietuvo
je kunigai turi teisę kištis j 
valstybines mokyklas; pasauli
nis teismas negali kunigo teis
ti be dvasinės vyriausybės su
tikimo, ir t. t.-Brooklyno “Vie
nybė” šituos laktus žino, bet ji 
mėgina įtikinti publiką, kad 
tokį pat konkordatą ketinanti 
sudaryti su Vatikanu ir Prūsų 
“socialistinė” valdžia (toje 
džioje socialistai neturi nė 
sės vietų), — kas, žinoma, 
gryniausias melas. Prūsų
džioje dalyvauja klerikalai; jie 
tai m* pastatė reikalavimą kabi
netui, kad butų sudarytas kon
kordatas su Vatikanu. Bet ar 
iš to kas išeis, tai dar klausi
mas. Jei Prusai padarys kon
kordatą su papa, tai tas žipks- 
nis, be abejonės, reikš nusileidi
mą klerikalizmui. Bet socialistai 
niekuomet neprikiš prie to, kad 
klerikalizmas Prusnose įgytų 
tokių privilegijų, kokių jam da
vė Voldemaras su Smetona.

Tą pasaką apie Prūsijos so-

val- 
pu- 
yra 
vai-

yrą 
milžiniškų vajstybinių farmų 
steigimas — ir todėl komunis
tiškas ūkis išvarys iš biznio pa
siturinčius sodžiaus gyventojus! 
Jeigu pasaulyje viskas dėtųsi 
sulig bolševikiška “dienotvarke”, 
tai jau seniai butų išnykusi 
Europoje, Azijoje ir Amerikoje 
kapitalizmo sistema; seniai ne
būtų likę nė pėdsako nuo so- 
cialistų partijų, nuo darbininkų 
unijų ir t. t.

Nors jau dešimtis metų, kaip 
Pruseika nenuilstamas “aiškina 
proletariatui” apie bolševikišką 
Rusiją, bet jisai nežino nė to, 
kad pakeisti individualinį so
džiaus mužikų ūkį kolektyviu, 
komunistišku ukiu stovėjo bol
ševikų “dienotvarkėje” nuo pir
mos dienos po perversmo. Juk 
paėmę valdžią į savo rankas, 
bolševikai paskelbė žemę valsty
bės nuosavybe; o šiandie, pasi
rodo, Rusijos sodžiuje žemė 
priklauso privatiniems savinin
kams, ir bolševikai laužo galvas, 
kaip padaryt, kad stambesnieji 
iš tų privatinių savininkų (kų- 
lokai) paliautų “ponavoję”!

Tuoj po bolševikiško pervers
mo Rusijoje Leninas buvo už
draudęs privatinę prekybą ir 
įsakęs ūkininkams, kad jie vi
sus savo pMuktus pristatinėtų 
tiktai kooperatyvams ir va^ 
dlios -įstaigoms; bet praėjo apie 
trejetas metų po to patvarkymo 
ir pats Leninas buvo priverstas 
paskelbti “naują ekonominę po
litiką” (Nepą) ir grąžinti ūki
ninkams prekybos: laisvę, kuri 
vėliau tapo išplėsta ir miestuo
se. Į’ipiąu sąvo vi^-i

kia, jie yra sudėtiniai ir tuo 
pačiu jie nėra mažiausios me
džiagos dalelės. O jeigu sun-

Nors pati, rašo E. 
me laikraštyj, atomo 
ja yra jau labai sena, nes pir
mas jos išsireiškėjas Demokri
tas gyveno IV amž. prieš Kris
taus gimimą, tačiau nuo savo
atsiradimo ji daug kuo pasi- tų radioaktipgų elementų atra- 
keitė. Senovės išminčiai prie dimas. Elementas radium pa- 
atomo, tos mažiausios, nedalo- sižymi tuo, kad jo atomai nuo
mos dalelės priėjo vien tik fi- lat skyla ir su milžinįšku grei- 
losofijos keliu. Tokiai savo pa- Čiu išmeta savo skilimo produk- 
žiurai į medžiagą jie neturėjo tus. Tokių radioaktingų ele- 
jokių remiančių realių faktų, mentų netrukus buvo surasta 
Nežiūrint to, atomo sąvoka iš- keliolika. Visi jie pasižymi la- 
siliko per visus viduramžius ir bai dideliu atominiu svoriu, 
naujais laikais tapo pagrindu Bendrai galima pasakyti, kad 
visam chemijos mokslui. Devy- visi sunkiausieji elementai yra 
niolikto amžiaus pradžioj Dal- radioaktingi.
tonas rimtai, moksliškai puma- Radiumą atradus — moksli- 
tuoja atomų buvimą, nes to bu- ninkai nustebo. Juk jeigu ra- 
tinai reikalauja kai kurie fak- diumo atomai gali skilti, reiš- 
tai iš chemijos. Bet kaip tie 
atomai atrodė, į tai atsakyti 
nieks nemokėjo, nes hieks jų
nematė. Betgi reikėjo atomus kiųjų elementų atomai yra su- 
kaip nors įsivaizduoti. Ir tuo- dėtiniai, tai kodėl ir lengvesnių- 
met mokslininkai priėmė pa- J U negali būti taip pat sudėti- 
prasČiausią hipotezę. — būtent niai? Reikėjo tik ištirti, kokiu 
įsivaizdindavo atomus esant budu iš tų mažyčių dalelių ato- 
tam tikrus mažiausius rutuliu- mas yra sudarytas ir pasisteng
tus. To paties elemento ato-.ti suskaldyti įvairius atomus, 
mai — vienodi rutuliukai, įvai- Ir viena ir kita dabar jau dali- 
rių elementų — įvairus, skiria- nai padaryta.
si tarp savęs didumu ir svoriu? stangų dedama

Reikia pripažinti, kad šitoji vidujinę struktūrą, 
hipotezė davė gerų rezultatų, tyje daugiausiai 
Buvo tuo pagrindu sutvertas mokslininkai Niels Bohr (da- 
naujas fizikos mokslas — ki-.pas) ir Arnold Sommerfeld (vo- 
netinė dujų teorija, kuri visas kįet,įs) parašęs klasišką veikalą

kad^ atomai ir molekules | ^ajp dabar įsivaizdina
mas yra atomas? Atomą gali
ma palyginti su musų saulės ir 
planetų sistema. Atomo vidu
ryje yra branduolys. Aplink to

• f ’ . i \

branduolio skraido elektronai. 
Juo sunkesnis yra elementas, 
tuo daugiau tokių elektronų tu
ri atomas. Mažiausiai, nes tik 
vieną elektroną, turi vandenilio 
atomas, daugiausiai— 92 elek
tronu turi elemento urano ato
mas. žinomas yra dalykas, kad 
kūnai su teigiama ir neigiama 
elektra prisitraukia. Toji pri
traukimo jėga tuo yra didesnė, 
juo mažesnis yvtC tų kūnų nuo- 

lolis. Atomo branduolys yra 
teigiamai įęlektrintas, o ‘elek
tronai—mažiausios neig. elek
tros dalelės. Visų elektronų 
neigiamos elektros yra tiek pat, 
kiek branduolys turi teigiamos. 
Todėl, nors pats atomas suside
da iš įelektrintų dalelių, bet ka
dangi jų paimta po lygiai, tai iš 
šalies žiūrint atomas atrodo vi
sai neįelektrintas, neutralus. 
Branduolys vaidina čia saulės 
rolę, o elektronai planetų. V įsa 
atomo masė yra sukoncentruo
ta branduolyje, o elektronai yra 
labai lengvi. Lengviausias van
denilio branduolys ir tai yra 
1850 kartų sunkesnis už elektro
ną. Gali kartais atsitikti, kad 
vienas arba ir daugiau elektro
nų kaip nors atsiskiria nuo ato
mo, tuomet jau atomas lieka su 
teigiamos ęlel^tros perteklium ir 
tuo 
ną. 
ma 
čia. 
žai 
vės 
tronai. Pačių išorinių elektronų 
orbitų spinduliai yra tūkstan
čius kartų didesni už branduo
lio spindulį.

Savo keliu ir branduolys yra 
sudėtinis. Jis susideda iš tokių 
elektronų ir vandenilio atomo 
branduolių, vadinamų protonais. 
Protonai turi ant savęs teigia
mos elektros po tiek pat, kiek 
elektronas neigiamos. Be to, 
kiekvienas protonas, kaip jau 
aukščiau minėjau, yra 1850 kar
tų sunkesnis už elektroną. Bet 
kokiu budu yra sudarytas bran
duolys, to beveik visai nežino- 
be. žinoma po kiek elektronų 
ir protonų j^ina į kiekvieno ato
mo branduolį, bet kaip jie visi 
tarp savęs grupuojasi ir jungia-

budu 'gauname teigiamą jo- 
Atomo masė prie to, gali- 

sakyti, kad visai nepasikei- 
Brandulys užima labai ne

vietos palyginus su ta erd- 
dalimi, kur skrajoja elek-

Columbia Rekordai
Nauji Lietuviški Rekordai, po 10 colių, ant abiejų pusių, 

groja ant kiekvieno Fonografo. Kaina 75 centai vienam. Tė- 
mykite. ..šitie visi rekordai yra padirbti nauju elektriniu pro
cesu, yra labai aiškus ir garsus.

“Aido” Choro iš Brooklyno, N. Y.
l(>0(>81' Neverkit pas kapą. 

Tykus buvo vukarClis
160671'—Važiavau dienų — Sirpsta

noksta avietėlės.
Vakarinė daina.

“Ufos” Choro, Brooklyn, N. Y. 
16107F • Dzinidzi-Driindzi (Muzika 

Vanagaičio).
Nesivalkiok tu nakčia.

16034F

16035F

16036F

E4273
E4&2

E7025

16000F

1G10GF

1G07F
1G072F

1G073F

Ypač daug pa- 
pažinti atomo 

šioje sri- 
pasidarbavo

Sol Eitis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, . .. 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
,Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
Tel. Cicero 180

pigiausios
Kre-

V-

Juozo Babravičiaus
Aguonėlės.
Kur bakūžės samanota.
Tykiai, tykiai Nemunėlis 

teka.
Visur tyla.
Bernužėli, nes’voliok.
Ne margi sakalėliai.

Jono Butėno
Padainuosiu gražia dainą.
Našlys.
Kur upelis teka.
Viltis.
Noriu miego.
Plaukė žąselė.
Oi, mergele.
Stasys.
Fordukas,
Fordukas,

Dalis I.
Dalis 2.

(Juokingos)A. Vanagaičio
Karvutė.

Doleris.
Sharkey daina.
Munšainukas.
Keikia tepi, Dalis I.
Reikia topt, Dalis 2.

16078F Eina pati į karčiamą. 
Mergytę prigavo.

Justo Kudirkos 
1G0Ū4 Džingtliukai.

“Dul dul, dūdelė”.
t

Lietuvių Tautiška Orkestrą
Panemunės gegutė (Polka) 
Sprogsta medžiai, dygsta 

žolės (Polka),
Jaunimo polka.
Žemaičių polka. 
Anksti rytą kėliau. 
Voveraitė.
Liaudies Orkestrą

Gaidžio polka. 
Lėtute polka.

16104F

16007F

1G074F

1G093F

1G075F
Kastancija Menkeliuniutč 

Bernužėl, nevesk pačios. 
Naktis svajonėms papuošta.

16108F
Liuda Sipavičiūtė

Bėda, kad giltine neėda.
Vasaros naktys.

Bažnytinės Giesmės 
(iul šiandieną.
Sveikas Jėzau Mažiausias.
Kūtelė.
Gloria.
O tu palfciminta Kalėdų 

naktis. *
O ištikimoji pušis.

1605F Ei, Kalėdos.
Kalėdų pasveikinimas.

1G051F Kai jau Kristus gema, 
šventa naktis.

E725G

16024F

1GO225F

JOS. F. SUDRIK, Ine
Muzikos Krautuvė,

3417 S. Halsted St., Chicago, UI. '
Rekordų ir Rolių katalogą pasiunčiame dykai.

14 44 44 4 44 44 444 4r4<44444 4444

M
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BANK I

*

Kalėdiniai
Taupymai

I

dujų savybes aiškina priimda- .“Atombau und SprektraUiuien”. 
ma, I ’ 
yra tai stangrus rutuliukai, čia 
žinoma buvo tam tikras neto
bulumas, nes jeigu molekulė 
susidaro iš kelių atomų rutu
liukų — tai pati negali būti 
rutulys. Bet kadangi kinetinės 
teorijos išvados visame kame 
sutinka su laktais — tai į tuos 
netikslumus nebuvo kreipiama 
domės.

Kita atomų savybe 1— buvo 
skaitomas jų pastovumas, ži
nomos buvo viduramžių al
chemikų pastangos iš kurios 
nors nebrangios medžiagos pa
daryti auksą. Visos tos pastan-

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausius kompa
nijas.

GYVENIMAS
Minėtini* gurnala*

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metų 
Kopija----

Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet dė-

li 
10c

T* 

■<#

Ar jus gausite šiemet Kalėdinio Tau
pymo čekį? Jei taip, tai jus turėsite užtek
tinai pinigų dovanoms ir drapanoms, taip 
kad jums bus tikrai laimingos Kalėdos.

Ųet ar jus gausite šiemet čekį, ar ne, 
jau dabar pradėkite Kalėdinio Taupymo 
sąskaitų sekamiems metams. Tik maža su
ma kiekvieną savaitę suteiks jums seka- 

' mais metais čekį dėl tikrai laimingų ir 
linksmų Kalėdų.

*■

\ •

CENTR Aresr BANK
TRUSTIJjfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

V aisti jin is Bankas Biržos Bankas

2) REAL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

-j 789 So. Halsted St.
Tel. Koosevslt 8500
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Tarp Chicagos
Lietuvių

galima matyti tik prięš rinki
mus, šiaip gi jis ramiai snau-

Q priklaus ir nariais draugija stovi vidu
tiniai, bet mažėja, kaip ir dau-

Cicero
Apie vietos draugijas 

k Ii u bus
ir

Su gruodžio pradžia praside
da priešmetiniai draugijų susi
rinkimai, renkamos valdybos 
sekamiems metams, daromi 
svarbiausi tarimai, dedama pa
matas tolimesnei darbuotei.

Pirmas susirinkimas įvyks V. 
Ž. P. Kliubo 2 dieną gruodžio, 
tai yra sekmadienį. Kliubui pri
klauso vyrai ir moterys, kliubo 
finansai stovi gerai, kliubo po
zicija tautiška. Priklauso kliu
bui keletas raudonųjų, ir kai 
kada jie bando pakreipti kliubą 
į Maskvą, bet pasekmių neturi.

Antras susirinkimas įvyks 3 
dieną gruodžio. Tai bus susirin
kimas Lietuvių Republikonų 
Kliubo. Čia visi vienodi partijos 
žmonės, jų tarpe nesusipratimų 
jokių nėra, šio kliubo veikimą

Kun. M. X. Mockus
PačiasKalbės temoj: “Kitiems 

Duoda, O Sau Neturi.”

M. X. Mockus 
prakalbas rengia 
kuopa ateinanti

Liet. 
sek
inio 

3112

tvarkiai
kad ne
supranta
svarbą;

Kun.
šitoj temoj 

laisvamanių 
inadienį, 2 d. Gruodžio (Dec.) 
2:30 po pietų, Mildos svetainėj, 
So. Hs*lstod St. Šioj kalboj bus iš
aiškinta, kas laužo Dievo prisaky
mas: “Vaišinkitės”. Ateikite visi. Lė
šų padengimui įžanga liktai 25 cen
tai.

Pilna Fizine ir Ana
litinė Egzaminacija

Atidengia priežastį ir randa 
paslėptus simptomus ligos.

Pavelykite D-ru C. C. Singley 
patarti jums. Jis yra patyręs vi
sose ligose. Jis turi 40 m. prak
tikos ir gali gydyti sifilį, nerviš
kumų, draugijines ligas, pagelbės 
jums atgauti vyriškumų, fakti- 
nai jis gali subudavoti iki tokio 
vyro koks buvote pirmiau. Ten 
yra tik vienas pastovus ir tikras 
gydymas ir jis vartoja jj.

Dr. C.C. Singley, M.D. 
20 W. Jackson Boulevard 

Su i te 1615,
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Trečias 
gruodžio,

susirinkimas bus 4 
antradienio vakarą.

Amerikoje 194 kuopa. Nuo per
eitų metų kuopą užvaldė Mask
vos garbintojai, o užvaldė to
dėl, kad jie organizuotai veikia. 
Didelė narių didžiuma susirin
kimų nelanko, o kurie ateina 
retkarčiais, tai spjaudydami ei
na lauk, nes negali pakęsti ko
munistų užmačių., Kai kurie ki
ti gi pareiškė, kad jeigu taip 
bus ir toliau, kaip dabar yra 
kuopoje, tai jie pasitrauksian
tys iš kuopos.

Inkis nusistatymas yra kenk
smingas ne tik patiems šios 
kuopos nariams, bet ir visai Su
sivienijimo organizacijai, 
didelė narių didžiuma turi 
siduoti mažumai. Juk čia 
"‘švento” Lenino žemė,
Maskvos apaštalai viešpatautų. 
Susivienijime visi turime ly
gias teises ir visus blogumus 
galime lengvai pašalinti susirin
kime, jei tik bus pakankamai 
daug narių.

Ketvirtas susirinkimas 
penktadienyje, gruodžio 
Tai bus Lietuvių Namų
ninku Kliubo susirinkimas. Ši 
organizacija yra bepartyvė. Or
ganizacijos reikalai vedami 

ii’ rimtai. Tik bėda, 
visi namų savininkai 

šios organizacijos 
kad ne visi priklauso

kad 
pa- 
ne 

kad

įvyks
5 d.

Savi-

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

savo ęrgąmzaęijai. 
syti reikalas būtinas visiems.

Penktas susirinkimas įvyks gelis pašalpinių draugijų. Bet 
gruodžio 7 dienų. Tai bus Rau
donos Rožės Kliubo susirinki
mas. Kai kurie kliubo nariai 
yra geri sporto mylėtojai. Di
džiumą narių sudaro čia augęs 
jaunimas. Maskvos garbintojų 
kliube nėra. Finansinis kliubo 
stovis tvirčiausias iš visų vietos 
organizacijų. Kliubas buvo rim
tai susidomėjęs įsigijimu savo 
namo. laikui bėgant gal jis ir 
įvykins gyvenimai! tą sumany
mą.

šeštas susirinkimas bus 9 die
ną gruodžio. Jį turės Draugys
tė .Lietuvos Mylėtojų. Tai yra 
Liūtiška organizacija. Draugija 
turi gražų būrį narių, stovi fi- 
nasiškai ji ne prastai. Tai yra 
seniausia iš visu Cicero lietuvių 
draugių, t

Septintas susirinkimas bus 
laikomas sekmadienį, 16 d. 
gruodžio. Tai bus Draugystės 
Lietuvos Kareivių 
ši draugija taip 
finansiškai labai 
draugijos reikalai 
kiai. Jai priklauso visokių pa
kraipų žmonės, ' bet draugijos 
nusistatymas tautiškas. Prie 
draugijos yra uniformų sky
rius, susidarąs iš apie 20 vyrų 
ir palaikantis atminimą senovės 
Lietuvos kareivių. Kaip girdėt, 
uniformų skyrius žąda taisyti 
naujus rubus tikrai lietuviškos 
formos. Jeigu jie įsitaisys, tai 
bus gražu jiems dalyvauti bet 
kuriame apvaikščiojime, kaip 
kad iki šiol jie niekam neatsi
sakė, net ir bažnyčiai patar
nauti per Velykas.

Aštuntas susirinkimas tai 
bus paskutinę gruodžio dieną— 
30-tą. Laikys Draugystė Apšvie
tus Vyrų ir Moterų. Finansais

kol kas gali laikytis. Draugijos 
pamatas tautiškas, bet yra su
simetęs keletas maskviečių ir 
jų pritarėjų. Tai kai kuriuose 
dalykuose tautiškus reikalus pa
mina, o remia svetimus — rusų 
reikalus. Todėl narių tarpe nė
ra gero sutikimo. Mažai narių

lankę susirinkimui Tokiu budu 
draugija nė negali tarpti.

Beje, dar vieną praleidau ne
paminėjęs. Tai yra Lietuvos 
Seserų draugyste, ši draugyste 
yra ‘tautiška. Ji visur pasižymi 
gražiai. Finansais ir narių skai
čiumi ši draugystė gal yra ma
žiausiai iš visų suminėtų aukš
čiau. Bet kaip moterų draugi
jai, tai užtenka.

Patarčiau šioms draugijoms 
ir kliubams svarstyti apie vie
nijimosi j daiktą, kad sustipri
nus savo jėgas ir paramą? An
ksčiau ar vėliau visgi turėsime

vienytis. Tad geriausia yra 
glaustis prie didesnių organiza
cijų. O visų didžiausia organi
zacija yra Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje.—Ciceronas.

Šventės Jau Artinasi
Be abejonės, jus siųsite pinigus savo giminėms, 

ar draugams Lietuvoje. Musų Pinigų Siuntimo 
departamentas yra pasirengęs jums patarnauti. At
siminkit, kad musų kainos yra žemiausios.

Mes skaitome tik $10.30 už 100 Litų.

susirinkimas, 
nariais, kai į) 
gerai sto\ i, 

vedami tvar-

Graži “Viss” Parė su Dovanomis
Rengiama naudai Lietuvių Tautiškai Parapijai

Nedėlioj, Gruodžio 2 d.
Parapijos svetainėj (3501 So. Union Avė.

Skanus užkandžiai visiems.
Pradžia 7 vai. vakare.
GERBIAMIEJI: — Alsilankykit, nesigailėsit, nes tos rųšies 
rnų mažai kur rengiama. Turėsit daug juoko ir kiekvienas _ 
nas. Be to, skanus užkandžiai bus duodami, o ypatingai tiems, kurie at
vyko iš toli. Kviečia KOMITETAS. :

' {žangu 50c. 
pasilinksmini- 
gausite dova-

Gražus Rankdarbių Bazaras -Šokiai
Rengiama SLA. 134-tos Moterų Kuopos

Sekmadienyje, gruodžio 9 d., 1928 m.
Liet. Auditorijos pirmų lubų abiejose svet.

3133 So. Halsted St. į
Pradžia Bazaro 4-tą vai. po pietų. šokiai 7:30 v. vak.;

įžanga'50c y patai
Artinantis Kalėdoms, beabėjo kiekvienas trokštame suteik

ti savo artimiemsiems gražių dovanėlių, o rankdarbiai kaip tik , 
ir yra tomis , kiekvienam maloniomis, patenkinančiomis dova-■ 
nomis, tad visus kviečiame nepraleisti šios progos — dideliame 
pasirinkime pasipirkti gražių Kalėdinių dovanelių.

Bazaro rengimo KOMISIJA.

—1 ....................- I I I .. ....................................

Didinkite savo turtų taupydami Garsaus Vardo
* Lietuvių Skolinimo ir Bud. Spulkoj.

Galima prisirašyti kas penktadienį nuo 8 vai. vakaro, . 
A. Česnos salėj, 4601 So. Paulina St.

Nauja serija prasidės gruodžio (Dec.) 7, 1928. Taupomieji pinigai neša 7 nuošimčius.
Spulkos direktoriai J. Balandis, A. Stirbis, A. Česna, J. Dargužis, P. Pužas, F. Sta- 

sulis, C. Davis, B. Milaševičius, J. ’ čiliauskas..

Nežiūrint didumo jūsų užsakymo ant 
anglių ar koksų — ar jis siekia vieną toną, 
ar šimtą — jus gausite iš mus tiek pat vie
nokį rūpestingą patarnavimą. ,

Mandagus patarnaviųias, greitas ir 
patikimas pristatymas.

Mes parduodame laivakortes į ir iš Lietuvos.
. $107.00 į Lietuvą
$118.50 iš Lietuvos
$1B1.OO “Round Trip” (ten ir atgal) laiva
kortė.

Visos žinios mielai suteikiamos—Dykai.
BankasJūsų

ione

■ p—————

DEPOSITORS STATE BANK
4701 South

CHICAGO, ILL.
Ashland Avė.

IŠPARDAVIMAS
Kad sumažinti staką prieš 
šventės kainas sumažintos

ATWATER KENT už

HCA RADIOLA 18 už.....

FKESHMAN Q su 222 tūbų

BOSCH už

PRESHMAN 8 tūbų už

ZENITU už

$77
$95
$69

$132.50
$125
$150

MAJESTIC Model No. 71 už $137.50

Įsitėinykit, kad pas Budriką galite gauti kiekvieną radio kurios yra tik gerų išdir- 
bysčių. Taipgi Radio kombinacijos su Victrola. Kaip Brunswick, Victor, Columbia, 
Senora.

Atsilankę pas mus daug ką patirsite ir pamatysite kas naujo.
Parduodam lengvais išmokėjimais.

JOS. F. BUDRI
INC.,

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705_______________________

Birutės Muzikos ir Dramos Draugija
• I~ \ v

Vaidins t

S R U T E
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

3133 So. Kaitei Si

Miko Petrausko muzika

c. 2.1928

Vaidinime dalyvauja didelis Birutės Choras, vedamas p, K. Steponavičiaus, 
skaitlingas sąstatas dainininkų-lošėjų, didžiumoje Amerikoje gimusi jau
nuomenė ir simfonijos orkestras.

Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyt BIRUTE

Po vaidinimo šokiai, P. Sarpaliaus muzika.



Tarp Ghicagos
Lietuviu

Chicagoj sniego 
nebusiu •

Lietuvaitė sužeista 
auto nelaimėj

P-lė Stella šveikauskaitė 
po sunkiai sužeista, kada 
tas, kuriuo ji važiavo, kirto į 
’empos stulpą ir paskui į tro- 

’O sieną. Nelaimė atsitiko 
s trobesiu 2212 Archer Avė. 

Daktarai abejoja, ar pavyks 
jai išgyti. P-lė šveikauskaitė 
gyvena adresu 668 \V. 18th St. 
Ji yra 16 metų. Vaikinas, su 
kuriuo ji važiavo, yra Aleksas 
Jakitavičius, 20 metų, ir gyve
na 2601 Glue Island Avė. Jis 
taipgi sužeistas. Autas, kuriuo 
jie važiavo, surasta, priklausąs 
p. Emnia Githauer, 1014 \Vest 
Harrison St. Auto šoferio 
surasta, jisai dingo.

Oro biuras praneša, 
karinėse valstijose 
sniego audra. Kai kuriose vie
tose prisnigo nuo vieno iki dvie- 

. jų pėdų storumo. Bet iki pa
siekė Chicagą ta sniego audra 
visai persimainė ir jos veik ne
jausta Chicagoj.

au

nu- ;

Panaikins gemoleriavi- 
mą Chicagoj

kad Va- 
praėjusi!

Pradėjo tyrinėjimą Sa- 
nitary distrikte reikalų

Chioagos advokatų asociaci
jos komisija pradėjo tyrinėji
mą, lirčiantį girdus apie eikvo
jimą pinigų Chicago Sanitary 
distrikte. Pirkly bos gi asocia
cija turėjo pietus, kurių laiku 
taipjau iškelta Sanitary distrik- 
to klausimas. Nesenai padary
ta kaltinimas ^prieš Sanitary 
distriktą, buk ten daroma daug 
“švindelių.”

Atsidarė gyvuliu 
paroda

Vakar atsidarė metinė gyvu- 
(lių paroda Union Stock Yards 
' trobesiuose. Parodoje esama

Policijos Komisionierius, Wm. 
F. Russell, pradėjo vajų prieš j 
gembleriavimo įstaigas. Pasak 
jo, visos vietos, kur betinama 
ant arkliukų, lošiama kazyros 
arba sukama rulctkos ratas, 
busiančios uždarytos. Mat, lau
kiama panedėlio, kai teisėjas 
’nnson, naujas valstybės gynė-

; užims vietą, ‘kurią iki šiol 
arėjo p. Crowe.

Ekspliodavo bra- 
variukas

Ekspliodavo 500 galionų Įtal
pos bravariukas, kuris buvo 
įrengtas garaže troberio 4550 
Wellington avė. Ekspliozijoj ta
po sužeistas sunkiai Niek Gulo- 
tta, italionas, 1929 Burling st.

NAUJIENOS, Chicago, I1L

[Atlantic and Pnciflc Photo]
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Naujoji Chicagos universiteto koplyčia

THE PATHHNDER OFTHE AJR

Senior Console Modelis 
89 kaina $375.00 ir aukš
čiau.

Console 79-A su tūbomis,
Equasonne Spykeriu ir
viskuo $229.50
kaina

Cabinet Sėt 69 su 8 A. C.
Tub°- $148.00

Bud riko Korporacija širdingai kviečia 
lūs atsilankyti į jų krautuvę ir pasiklausyti 
šitos naujos Sparton Radios. Parsiduoda ir 
lengvais išmokėjimais, pritaisoma dykai ir 
garantuojama vieniems metams.

Jos. F.Budrik, inc
3417 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705.

Majestic Elektrikinis Radio
Taipjau Sekami Naudingi Dalykai

Grindų lempos 
Gražus indai 
Elektrikinis 
Stalo lempa 
Elektrikinis 
Veidrodis 
Elektrikinis

Elektrikinė siuvama mašina 
Coxwell kėdė ir otomanas 
Riešutinis Cedar Chest 
Staliukas
Sidabriniai daiktai 
Rukimo stalelis 
Narvelis

Waffle Iron

toasteris

prosas

ŠTAI KAIP
Atidarykit Taupymo Sąskaitą

Prisidėkit prie musų 1929 Kalėdinio Taupymo Kliubo, arba 
paairenduokite saugiąją pasidėjimo dėžutę—DABAR! 

Del Platesnių žinių Kreipkitės

SOUTH WEST TKUST & 
SAVINOS BANK

35th St., ARCHER ir HOYNE AVĖS.
Turtas virš $6,000,000.00

Valstijinis Bankas po Clearjng House Priežiūra

gruodžio L
.... .... .. --------- ---

šuva įkando Stasį Žukų, 14 
metų bernaiti, 831 West 33rd 
st. Bernaitis buvo nugabentas 
St. Patils ligoninėn. Pranešta 
apie įvykį Sveikatos Departa- kitais vaikėzais. Prietikis buvo
mentui. | prie 18-tos ir Halsted gatvių.

Joseph fjykes, 21 metų, gyv. 
619 West 14 place, nugabentas 
Brichvell ligoninėn. Subadyta 
peiliu galva. Jisai susimušė su

Ar Jus Gausite 
Savo Kalėdinį Čekį?

čekiai jau yra prirengti dėl 
kiekvieno nario musų Kalėdinio 
Kliubo. Ateikite — ir pasiimkite 
savo Čekį.

jau yra atdaras naujas kliu- 
bas sekamiems metams. Prisidė
kite dabar. Tai yra lengviausias 
būdas sutaupyti pinigus mažais 
savaitiniais mokėjimais.

Ateikite dėl platesnių žinių. 
P-ai Sedemka, Jagminas, Rim- 
keviez, Mickevicz ir Zabella vi
suomet yra pasirengę tamstoms 
nuoširdžiai patarnauti.

Po truputį
patarlė sako: 

| “Dabokis ožio iš priešakio, asi
lo iš užpakalio, o durniaus iš 
visų pusių“, bet mano suprati
mu, durnių vaduotis. nereikia, 
nes jeigu durnių nebūtų, tai vi
si gudrieji turėtų badu Išmirti. 

* • *
žalpis sako: kurie nori va- 

i žinoti i Rusiją, tai protą turi 
palikti užsieny. Iš tiesų: ar gu
lams Rusijoj proto reikia, jeigu 
komisarai protauja už visus. 

. * *
Kai kurie kunigai dabar var

toja naują metodą. Iš paprasto 
kunigo į 24 valančias gali būti 
arkivyskupas. Geras “produk- 
šin!” Greitai ir gerai! Arba, 
kitas kunigas vakare atsigula, 
kaldra galvą užsikloja, pakol 
užmiega; pamąsto: well, rytoj 
rytą atsikelsiu, susirasiu tam
siai raudoną maršką, prisisek- 
siu ant krutinės, ir į vieną mi
nutę busiu pralotas!

. * * >>

Amerikos komunistai duoda 
kreditą ihatrosams nuskendusio 
laivo Vostris, kad jie negelbė
jo skęstančių žmonių. O Rusi
jos laivas “Krasin” grūmėsi su 
ledais per kelias savaites, kad 
išgelbėjus žiemių ašigalio Jaku- 
nus ir, po teisybei, buržujus. 
Aš ne padyviju komunistus už 
tok j sakymą. Juk iš tokio karš
čio jų smagenys sušilto galvose.

TRINERIO SIENINIAI KALEN
DORIAI DEL 1929

su 8 žavėjančiais vaizdais sostinių, 
kurie sudaro juostą vidurinio pa
veikslo, vaizduojančio gražią kalno 
sceną, bus tikras jusu namų papuo
šalas. Gaukite kopiją dykai ten, 
kur jus perkate

TRINERIO
KARTŲJĮ VYNĄ 

arba prisiųskite 10c pas Jos. Triner 
Co., 1.333 S. Ashland Avė., Chicago, 
III., padengimui pasiuntinio lėšų. 
Trinerio Kartusis Vynas stimuliuo
ja inkstus Ir kepenis iki normalaus 
veikimo, išvalo. vidurius ir sutvir
tina visi) sistemą prieš linas. Jis 
atremia nevirškinimą, konstipaciją, 
galvos skaudėjimą ir suteikia svei
ka apetitą. “Osborn, O., Spalių 27. 
Aš negaliu tinkamai atpasakoti ką 
šis Trinerio Kartusis Vynas pada
re dėl manės. Mano vyras sako, 
kad aš suvalgysiu ir Jo namą. Mrs. 
Cath. Scilei'.” Vertingas kuponas 
kiekviename pakelyje, taupykite 
juos! Rašykite dėl nemokam© sem- 
pelio (tik vienas šeiminai) į Jos 
Triner Co.

* * >>

Illinois valstijų: 
departamentas pranešė, kiek 
praeitais metais mirė nuo mun- 
saino. Mirė tai mirė, lx?t ne- 

kiek nuo munšainopasako, 
gi m?.

P. Matutis, 40 metų moteris, 
sveikatos gyv. 3110 So. AVallace Street, 

nugabenta St. Pauls ligoninėn. 
Užgauta galva. Buvo susibarusi 
su vyru.

Peoplesssrs Bank
niDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

Chicago
} Gerai žinomas bankas tarpe 

lietuvių visoj Amerikoj sa
vo stiprumu ir geru patar- 

. navimu.

* x>

komunistai irKaip
včl skilo. Tai labai malonu gir
dėti, kad spiečių išleido, o, mat, 
tranai aukų parneša, tai paran- 

ir spiestis. — Pustapėdis.ku

North Side
Susivienijimo Lietuvių A me

nkoje 226 kuopos jaunuolių 
skyriaus tėvų susirinkimas į- 
vyko lapkričio 23 dienų. Susi
rinkime paaiškėjo, kad yra ren
giamas jaunuolių vakaras gruo
džio 30 d., su dideliu progra- 
mu ir eglaite. Tėvai taipjau 
nutarė nutraukti paveikslus 
vaikų su jų mokytojais. Tatai 
bus padaryta gruodžio 9 dieną, 
tuoj po pamokų, 
geistina, kad visi 
prisirengę minėtai

— K.

Todėl butų 
vaikai butų 
dienai.

Cepukas.

Smulkios Žinios
Susirtfo Mary 

metų, gyv. 5252 
avė., išgabenta 
ninen.

Rolevitch, 32 
So. Campbell 

pavieto ligo-

♦

Tony Velemovicz, 35 metų, 
gyv. 4642 So. Marshfield avė., 
pavojingai persikirto ranką. Iš
gabentas ligoninėn. Jisai rodė 
savo žmonai, kaip reikia piauti 
mėsą.

PRANEŠIMAI
North Side.—Lietuvių Amerikos 

Politikos Kliubo North West Side 
priešmetinis susirinkimas įvyks pir
madieny, gruodžo 3 d., vietines pa
rapijos salėj, 1644 VVabansia Avė. 
8 vai. vak. šis susirinkimas yra 
svarbus tuomi, kad pripuola valdy- 
bos rinkimai ateinantiems metams. Kliubo nariai nares prašomi skait
lingai susirinkti.—Valdyba.

.Simono Daukanto Draugija laikys 
priešmetini susirinkimą sekmadie
ny, gruodžio 2 dieną, šių metų 12 
vai. dienos Chicgos Lietuvių Audi
torium svet., 3133 So. Halsted St. 
Nariai būtinai malonėkite laiku pri
būti, nes turime daug visokių rei-^
kalų svarstymu ir bus rinkimai vai- , M|j| 
dybos sekantiems metams.—P. K.

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKĮ
Kodėl Jus Turite Šaukti Eudeikį

Tam yra daug priežasčių. Viena svarbiausių priežasčių yra ta, 
kad Eudeikis pats išdirbinėja karstus (grabus) ir todėl gali 
daug pigiau parduoti negu bile vienas kitas graborius. Kainos 
grabų yra įvairios — nuo $25 ir daugiau. Ir tos kainos yra aiš
kiai pažymėtos ant grabų.
Visokiuose šermenų (pagrabų) reikaluose visuomet kreipkitės 
pas graborių Eudeikį, jus čia gausite greitų, atsakantį ir man
dagų patarnavimų.

EUDEIKĮ
DIDYSIS OFISAS:

r 4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfield

Avenue
Lafayette 0727

SKYRIUS
3201 Auburn 

Avenue
Boulevard 3201

SKYRIUS 
1410 S. 49th Ct 

Cicero 
Tel. Cicero 3794

*
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NAUJIENOS, Chicago, III.'

Tarp Chicagos
I Roseland—DLK. Vytauto Draugi-f Lietuvių Moterų Dr-jos “Apivie- 
jos No. 2 priešmetinis susirinkimas ta” priešmetinis susirinkimas įvyks 
atsibus Nedeboj, 2 d. Gruodžio, 2 v. —o <i 1 v«i ™ 
po pietų, K. Strumilo svet., 10(548 
Indiana Avė. Bus renkama valdyba 
ir metinės komisijos sekantiems me
tams. Susirinkimas labai svarbus, 
yra daug naujų reikalų. Visi nariai 
ir narės dalykvaukite susirinkime 
paskirtu laiku. J. Kirkus, rašt.

sekmadienį, Gruodžio 2 d., 1 vai. po 
pietų, Mark White Sųuare Pk., kny
gyne, Halsted ir 30-ta gat. Visos 
narės susirinkite laiku, nes turimo 
daug svarbių reikalų, taipgi bus ren
kama valdyba 1929 m. Sekretorė.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Moterų ir Vyrų laikys priešme- 
tinį susirinl 1 ~ " JX1* ” J * r" 
tuvių Tautos parap. svet., 
Union avė., I vai. po piet. 
esate kviečiami atsilankyti, nes 
renkama valdyba dėl sekančių 
tų. —B. Dubinskienė, sekr.

kimą gruodžio 2 d., Lie- 
is parap. svet., 3501 So.

Nariai 
bus 
me-

PRANEŠIMAI

NAUJIENAS galima gaut West 
Sidėj ant kampo I 
Sts. Kurie norėtų gauti j namus 
per išnešiotoją, tai kreipkitės prie 
JOHN POLOCK ten pat ant stoties, 
u jis patarnaus kiekvienam.

Kun. M. X. Mockus ateinantį sek
madienį, 2 d. Gruodžio (Dec.), nuo 
2:30 po pietų, Mildos svetainėj. 3142 
So. Halsted St., kalbės tėmoj: Ki-

Leavitt ir 22ndiy^m9 pačias duoda, o sau neturi 
gauti j namus, Prakalbas reniria Liet. Laisvamani■ Prakalbas rengia Liet. laisvamanių 

kuopa, šioj prakalboj paaiškės, kas 
laužo Dievo prisakymą: “Vaišinki
tės.” Kviečia visus KOMITETAS".

Roseland. —- Gruodžio 3 d., 7:30 
vai. vakare buvusio šedvilos svetai
nėj, 341 Kensingto'n avė., įvyks L. 
I. and B. Kliubo ir L. P. ir P. Kliu- 
bo bendras narių susirinkimas. Šia- 

So. Ashland Avė., 8 vai. vak. Kvie-1 P10 susirinkime bus priimama nau- 
čiami visi nariai ię šį susirinkimą,-J’1, parašyta konstitucija. Abiejų 
nes bus nominacija business agentų kliubų nariai būtinai atsilankykite

Specialių susirinkimas Lietuvių 
Kriaučių skyriaus 269, A. C. W. oi 
A. įvyks panedėly, gruodžio 3 d., 
Amalgamated Centre svetainėj, 333

le visos Joint Board valdybos.
A. M. Kadsfl, sekr.

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952 

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

3252 South Halsted Street

Indiana Harbor, Ind. — SLA. 185 
kp. priešmetinis susirinkimas įvyks 
Pirmadieny, Gruodžio 3 d., 1928 m., 
6:30 vai. vak., P. Ywanowo svet., 
2101 Broadvvay. Visi nariai ir na
rės būtinai turit dalyvaut šiame su
sirinkime, nes šiame susirinkime bus 
renkama kuopos valdyba 1929 me
tams. Taipgi esat prašomi užsimo
kėti mokestis kurie esat skolingi. 
Už neatsilankymą busite biaisti sulig 
konstitucija.

Kęselis, SLA. 185 kp. rašt.

Vakarienė Tautiškos Parap. ren
giama nedėlioję gruodžio 2 d., para- 
Iūjos svetainėj. Pradžia 7 vai. vak.
Užkandžiai ir dovanos visiems. Tu

rėsit daugį juoko, Kviečia Rengėjai.

Amerikos Lietuvių Piliečių Dže- 
nitorių Kliubo susirinkimas įvyks 
pirmadieny, gruodžio 3 d., 8 vai.

tiražus rankdarbių bazaras ir šo
kiai, rengiamas SLA 134 moterų 
kuopos, sekmadieny, gruodžio 9 d., 
Lietuvių Auditorijom pirmų lubų 
abejose svetainėse, 3133 S. Halsted 
St. Pradžia bazaro 4 vai. po piet, 
šokių — 7:30 v. v. Įžanga 50c ypa- 
tai. Kviečia visus atsilankyti baza
ro rengimo komisija.

paskirtu laiku, kad galėjus vienu 
susirinkimu perskaityti ir priimti 
konstitucijų. Nepamirškite būti ir 
tie nariai, kurie esate po paspor- 
tais. Naujas dalykas kliubų, turi 
bpti visi nariui. —J. Tamašauskas, 

Sekr.

SLA 129 kuopos priešinei! nin su
sirinkimas įvyks 2 (I. gruodžio.2 y 
po piet, černausko svet., 1900 S 
Union avė. Visi nariai-rės malonė 
kitę dalyvauti susirinkime, nes bus 
renkama kuopos valdyba 1929 nie-

—K. Baltutis, prot. rašt.

Viršuj Univcrsal 
Siuto Bank

Moterys Ir mergi
nos kreipkite* su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro, Ki- 

tu laiku pagal su
tarti.

pirmadieny, gruodžio 3 d., 8 vai. 
vakare, 6201 Khnbark avė. Malonė
site visi dženitoriai susirinkti.

. J. Bardauskas.

11 J UI., r

JONAS NAVICKAS

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

KAZĮ M l ERAS M ARTINA ITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

l.apkričio 29 d., 4:20 vai. vak., 
1928 m., sulaukęs 38 metų am
žiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Gustonių kaime, Naujamiesčio 
parapijoj. Paliko dideliame nu
liūdime brolį Juozapą, 2 pusbro
liu Volterį Ėringi ir Kazimiera 
Chapskį, brolienę Domicėlę, I 
anukus, Petrą, Bronislavą, Jad- 
vigą ir Juozapą. Kūnas pašar
votas randasi 5733 S. Morgan

Laidotuyės įvyks Panedėlyje, 
Gruodžio 3 dieną, 7:30 vai. ry
te iš namų j šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Martinai
čio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Pusbrolis, Brolienė 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gru- 
borius S. I*. Mažeika, Telephone

VLADISLOVAS 
JANKAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio',30 d., 6:30 vai. ryte, 
1928 m., sulaukęs 37 m. am
žiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Kaltinienų parap., Kveštų kai
me, Amerikoj išgyveno 20 m. 
Paliko dideliame nubudime se
serį Teklę Vaitiekatienę, švo- 
gerį Antaną, 4 anukus, Jose- 
nhiną, Antoniną, Adolphiną ir 
Joną ir gimines, o Lietuvoj 
motinėlę Teklę, 3 seseris ir 
3 brolius. Kūnas pašarvotas 
randasi 1605 So. Hermitage

Laidotuvės* įvyks Utarninke, 
Gruodžio 4 dieną, 8 va), ryte 
iš Eudeikio koplyčios į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Vladislovo Jankau- 
skio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogerls, Anūkai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 29 dieną, 7:30 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukęs 
51 metų amžiaus. Gimęs Šiau
lių apskrity}, Šiaulėnų para
pijoj, Pasodnių kaime. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
Barborą, sunu Antaną, dukte
rį Josephine, žentą Vincentą 
Skarnuli ir Lietuvoj 3 brolius 
ir 2 seseris.

Kanas pašarvotas, randasi 
prie 819 \V. 34th SI.

laidotuvės įvyks Gruodžio 
(i dieną, 8 vai. ryte iš namų į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atisbus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė, žen

tas ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

binius S. P. Mažeika. 
Yards 1138?

3,000,000.00
Pasiųsta Lietuvon 
per ((Naujienas"!

Trys milionai suvirsimi dolerių yra pasiųsta į Lie
tuvą per “Naujienų” raštinę, nuo to laiko kaip Lietuva 
tapo nepriklausoma. ' *

Tai yra didelė suma sudėjus i krūvą, bet netaip di 
dėlė pasklaidžius atskirai tarp daugelio tūkstančių kos

Virš 20,000 Lietuvos žmonių — didžiuma jų kart 
kurtėmis yra priėmę pinigus ir apsidžiaugę geru “Nau
jienų” patarnavimu

IR DABAR
Kada artinasi Kalėdų Šventės, kada jus siųsite dd 

vanas į Lietuva — jus ateikit ir pasinaudokit “Naujie 
nų” patarnavimu. Nežiūrint kur jus gyvenat, “Nau 
jienos” yra taip arti prie jūsų kaip artimiausioji pinigų 
persiuntimo įstaiga

NAUJIENOS
1739 South Halsted St Chicago, Iii

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne* 
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

I

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa 

ai naujoj vietoj

D

J. Lulevich
Lietuvis urahorhis 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, Iii.
Tel. Victory 1115

S. D. L ACH AV1CZ
• Lietuvis Graborius 

Balau niuotojas
ij

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlio, 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7539

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopifliausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosovelt 2515-2516

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

Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tol. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

ŽMOGAUS 
AKIS

/ra taip dablfatnas sudėjimas, joj 
naža dalis žmonių supranta apie jo: 
reikimą. Didelė daugybė akių suga 
linta pigiais ir prastai pritaikintaii 
ikiniais. Bukite daug atsargesni, ka 
la siūlo už dyką egzaminavimą, pusi 
<ainos, arba pedleriai siūlo rtkiniui 
aikščiodami iš namų į namus. Prak 
ikuaju ant akių, perleidžiau daugiai 
!0 tūkstančių ypatų ir turiu 20 meti 
oarktikos.
Jei abejoji, apie savo akis, eik paą 

Dr. A. R, BLUMENTHAl 
‘ '(iPTOMETlHSt

Fnc.ie Boulevard 6487
iG42 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St 

Phone Kenvvood 1752

Tel. Calumet 3294

Dr. K. Nurkaitis
AKINIŲ PRITAIKYTOJAS

3147 So. Halsted St.

25 Mėtų Patyrimo 
Pritaikymo akiniu t dėl visokiu akli 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

ir 
patar

Sąžiningai 
pigiai t 
nauju dienų ir 
naktį visose, 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė-

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park f97

Ikspertaa tyrimo akių ijr pritail 
akinių

1801 South Ashland Avei
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 auki

Pastebekit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 
caro. Nedaliomis nėra skirtų 

landų. Room. 8.
Pitoną Canal 0523

va 
va

Liet uviai Gydytoj a i

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory tll5 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuosę. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike

.gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak-

DR. A. J. KARALIŲ
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 1'4 dienos ir 
nuo K iki 9 valandai vakare.

6

DR. M. T. STRIKO!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rcsm §641 South Ąlbany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Arti

Lietuviai Gydytojai

A. L Davidonis, M. D.]
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Keuvvood 5107 
Valandos:

nuo .9 iki 11 vai. ryte; ] 
nuo (1 iki 8 vai. vakare 1 

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Re*. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

chicago, III.

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

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

► Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

* Ultravioletinė šviesa ir diathermia

j Office Boulevard 7042
! DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Atliekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.s

8 Lietuvis Gydytojas
g Valandos:
g 9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;

6 iki 9 vai. vakaro.
8 Dr. V. S. Naryauskas
’ 2435 W. 69 St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8151
J

Phone BbiiTevard 1401
. DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: huo ) ryto iki 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dieno*.

’ DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

» Phone Lafayette 5820
> DR. J. A. PAUKŠTYS
; DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė., 

Chicago, III.

Tel. Brunswick 0624

t DR. A. J. GUSSEN
’ LIETUVIS DENTISTAS

1121 Milwaukee Avenue
Valandos: 9—12, 1——5, 6—8:30 
Sekmadieniais pairai* susitarime.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

-i Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisus: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

Įvairus Gydytojai

L F. Rathbun, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas vaikų ligų 
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

Phone Boulevard 2418 
jzidencijos Phone Republic 9107 
alandos: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 v. v.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigus ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St.. netoli Morgan SL

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Te!. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6860

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfaz 6352

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 200111
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

i s
3241, South Halsted St.

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir

' Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hy.de Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10-South La Šalie Street
Tel. Randolph 3822 

rvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4030

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 Į v. p. p.

st.

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street 
N. Cicero Avc. ir Fullerton 
Telephone Belmont 7062

Specialybė — moterų ir vaikų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Nedaliomis tiktai iki 12 vai. dienos

Phone Armitago 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvvaukee Avenue 
balandos: 12 ’ki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Seręr’os vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutartį

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av.
Tel. Prospect 3525.

Phone Boulevard 8488
Dr. Markeris

Gydytojas ir Hirurgas
3121 So. llalųted St.

Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų,' 
nuo 6 iki 8 vakare.

Sekmšdiemais nuo 10 iki 12.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 121 

Rcs. felephoms Plaza 8£00

127

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL
Tel. Boulevard 1310

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

Nedčliomis uuo 9 iki 12 ryto

Hy.de
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CLASSIFIEDA D V E RTISEMENTS
Educational

Mokyklos
Business Service

Biznio Patarnavimas
MOKINKIS RaRBERYSTCS AMATO 

Dunornia ar vakarai*. l>*l informacijų įmik 
arba raikyk INTERNATIONAL RaRRER 
eOLLEGF 072 W. MadKon St

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesni mokslą Į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių Įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime Įsigyti abelna moks
lą. Savo būvi žymini -„pagerinsite, 
kai busite nbelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojau 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darba» 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite Mokykla dienomis i) 
vakarais. Atsilankykit arba reik* 
laukit aplikacijos. 
FEDEP V AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
*2040-42 Washington Blvd

Miscellaneous
Įvairus

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo ? Jeigu taip, tai susi- i 
žinokit su mumis, mes atliekame vf- 
sokius pataisymus, Įskaitant plum-! 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj [

MES vulom visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visa Chlcagą. že
miausios kainos.

AČORN RUC CLEANERS, 
8087 W. Madisca St Nevada 4227

GENERAL1S KONTRAKTORIUS IR 
RE A L ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GUKSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 

Phono Republic 7869

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkllai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų rei
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų 
užsltikėjimu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B., Pelechovvicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avenue, 
Dept. 7 

Chicago, III.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

TURIU parduot UŽ storage rendą 
4 kambarių rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, miegruimio Ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE 
STORAGE CO., 4332-84 W. Madison 
St., Tel. Mansfield 0127.

Automobile^
DABAR LAIKAS

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RAKTAI—Raktų duplikatai pada
romi jums belaukiant; 15c už auto
mobilių raktus, padarytus iš nu
merių; užsakymai per paštą greitai 
išpildomi. Pasimatykit su

MORGAN’S KEY SERVICE,
51 W. Ohio St., Tel. Delaware 3441

PAIEšKAU savo brolių I^vilo ir 
Stepono, paeina iš Panevėžio apskr., 
Kriklėnių parapijos, Kapiemj vien
kiemio. žinau jog gyvena Suv. Val
stijose. Turiu svarbų reikalą—tik 
ką sugrįžau iš Lietuvos. Norėčiau 
pasimatyti. Rašykite Juozas Januš
ka, 4449 S. Mozart St. Chicago, III,

Financial
Finansai-Paskolos

Help VVanted—Malt
Darbininkų Reikia

JAUNA pora paaukos gražius ra
kandus, tik 2 mėn. vartotus; 3 šmo
tų frieze seklyčios setas, drožti rė
mai, 2 9xJ12 Wilton kaurai, 8 šmo
tų valgomojo kamb. setas, 4 špro
tų riešutinis miegruimio setas, 2 
lempos, davenport ir stalai, veidro
dis, paveikslai, sidabriniai daiktai, 
maži kaurai, 5 šmotų pusryčių se
tas, viskas kaip nauja. Priims $550 
už viską; verta $2,000. Užmokės už 
pristatymą, taipjau parduos atski
rai. Winner, 8228 Maryland Avė., 
Ist Apt., vienas blokas j rytus nuo 
Cottage Grove Avė.,

Tel. Stewart 1875

padaryti dideli džiaugsmą savo šei
mynai, nuperkant naują automobilj 
kaipo Kalėdų dovaną. Paduokite or
deri dabar, o jei norit, mes dastaty- 
sime prie jūsų durų vieną iš gra
žiausių karų ant marketo Kūčių va
kare arba Kalėdų ryte,1 kas bus di
džiausias aurprise visai šeimynai.
STANKO-CHANDLER SALES

2001-05 So. Cicero Avė.

Tel. Cicero 2070

FORDAS, trekas uždarytas, geram 
stovy’. 2625 W. 43rd St.

EXTRA

PARDAVIMUI Mėlt & Hops Sto
ras labai pigiai, ant didžiausio biz- 
nės streoto. Važiuoju 1 Lietuvą. 
7118 So. Western Ava.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė geroj vietoj, geras biznis. Prie
žastis pardavimo patirsit ant vie
tos. Kreipkitės: Knygynas “Lietuva” 
3210 S. Halsted St. Rox 4.

Real Estate For Sale
N amai-Žemė Pardavi m ui

TAAUKAVIMO KAINA $7,300
Turiu parduoti, reikia pinigų dėl biz
nio, 2 fintų mūrą — Štaras su 2 
kambariais, 8 kamb. viršuj, {plaukų 
$85.00, 1-mo morgičiaus $5,000.

715 W. 43rd St.
Tel. Boųlevard 9307

PARDUOSIU Sofl Drink Parlor, 
gera išdirbta vieta. Turiu du bizniu, 
vieną turiu parduot

2858 So. Emerald Avė.

GROSERNĖ, Delicatessen ir sal
dainiu krautuvė parsiduoda. Garu 
apšildoma, aukštas ir maudynė. 

741 West 51 st St.

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PARDAVĖJŲ— .
• TUOJAUS

Iširime vietos dėl kelių žmonių 
pelningai propozicijai; ne stakas, 
real estate ar apdraudė. Musų par
davėjai uždirba $150 Į savaitę, 
eikit ar telefonuokit 6 iki 9 v. 
kare.

8545 Houston Avė.
South Chicago, 
Regent 2375

PARDAVIMUI labai geri saliuno 
barai, laibai pigiai. Saukite J. J. 
SPRAY, Victory 0241

At- 
va-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

UKULELis ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiaiea dainas i vieną lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
Wabash 7519.

I REIKALINGAS virėjas; patyrimas 
nereikalingas. 2171 Bhie Island avė.INTERNATIONAL_____________

INVESTMENT i Uelp,1w“"t®dT1'b?n,a,e _ _ _ _ . _ - Darbininkių Reikia
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
REIKALINGA moteris mazgoti 

sudynus. 4169 S. Halsted St.
Naujas išradimas

įmokėti. Užganėdinimas garantuotas. QQA4 Qa TZnfl^in Ava
ABBOTT CONSTRUCTION CO. OOU4 00. HeUZlU /lVe<

5201 West Grand Ae. 
Berkshire 1321 

MR. PARIS.
Tel. Lafavette 6738-6716

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie grosemės, kuri myli biznį. 
4585 So. Paulina St. Tel. Yards 4423

PARDUOSIU savo 1929 2 durų 
Ford sedan. Nėra dar parvežtas iš 
salesroom. Priežastis — išvažiuoju 
| Lietuvą.

John Krag

919 *W. 351b St.

2 lubos fronte

VIENATINE GYVENIME PROGA
Aš turiu paaukoti savo vėliausio 

modelio Buick “Master Six”, 4 pasa- 
žierių Coupe, kurią vartojau tik ke
letą mėnesių ir yra visiškai kaip 
nauja. Karas neturi net Įbrėžimo. 
Originali penki nauji baloon tairai, 
keturių ratų brėkiai, Man reikia pi
nigų ir paaukosiu JĮ tik už $300. 
Tik trumpą laiką atgal man kaina
vo $1,900. Kreipkitės nedėlioj 

2588 North Cnlifornia avė.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
arba priimsiu pusininką. Atsišaukit 
Mrs. Adomaitienė, 3225 S. Halsted 
St.

Mainysiu savo biznj, namelį, 2 ar 
3 flatų namą ant farmos, loto, biz
nio ar kitokios nekilnojamos nuosa
vybės. 2031 W. 35th St.

Tel. Lafayette 0909
ŠTAI bargenas. Michlgan Avė., ar

ti 87th St., 6 kambarių mūrinis na
mas, su sun parlor, kieto medžio, 
elektra, fumas, tile maudyklė, talp
iau vištininkas. Puikus namas. Gera 
transportacija. Tik $500 Įmokėt, li
kusius kaip rendą. Kaina tik $6,500. 
Kreipkitės Į Mr. Scherer, Coleman & 
Co., 4705 S. State St., Drexel 1800.

su namu ar 
gėrimų už- 

, ir šokiams 
apiiclinkeje, 
6810 So.

PARDAVIMUI (i 
be namo) minkštų 
ei$L lunch ruimis 
salė gražiausioje 
Manfuette Manor, 
Western Avė.; geras biznis 
priežastis pardavimo patirsit) 
vietoje. •

Tejefonas,
Hemlock 8545.

MES pasiūlome sensacingiausi pir
kini b«ngalow, kokio nebuvo per 
daugeli pastarųjų metų. Įsivaizduo
kite, G kamb., Craftex sienos, krys- 
taliniai žibintai, sienose šviesos, stik
liniai miegamieji porėtai, čerpių sto
gas, tile grindys ir sienos maudyk
loje, naujai išcementuota gatvė ir 
užmokėta. Plieno, konstrukcija, garu 
šildoma, 
nelėj ir 
perdaug 
Įvardyti, 
įmokėti,

Venecijos stiklas vaistų šė- 
kiti moderniški pagerinimai, 
skaitlingi, kad juos visus 

Kaina $9,950 — $1,000 
likusius kaip renda. Pavyz

dinis namas yra 7655 Seeley Avė. 
Pamatykit ji šiandie. Enevold Real- 
ty Co., Vienatiniai Agentai, 3211 W. 
63rd St., Tel. Hemlock 4900.

-------------- j PASKOLINSIM nuo $50 Hd $800 
_-------------------------------------------------už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo

kėjimais. Paskolas suteikiam 1 24 vai.
-------------- Be jokio komišino.

SENIEMS žmonėms furnišiuoti iri u x M

apšildomi ruimai veltui, už prižiurė- ^281 West Division St. upstairs 
jimą vaiko. 909 W. 19th, namie va-j Tel. Armitage 1199
karais, 2 lubos iš užpakalio. > '

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo. Guolis, valgis 
ir mokestis. 6827 S. Rockvvell St.

REIKALINGOS I patyrusios mo
terys skirstyti skudurus. Harry 
Dray, 1447 Bluo Island avė.

Pranešam
Lietuviams

Biznieriams

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS

1647 West 47th St.

REIKALINGA mergina dėl ofiso 
darbo, turi mokėt lietuviškai ir 
angliškai, rašomą mašiną vartot. 
M. J. Kiras, 3835 S. Halsted St.

įstabiausias ir gražiausias instru
mentas kada nors padarytas. Iki- 
šiol visos armonikos turėdavo 12 
baso notų. Naujoji turi 36 baso 
notas, kas leidžia groti basą kaip 
parašyta, taip jau ardytais akor
dais ir arpeggio. Lengva groti, fak
tiškai, daug lengviau, negu senojo 
stiliaus armonikomis. Rankomis pa
darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
tuotos. Jūsų senas instrumentas 
priimamas mainui. 35% Įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockwell 5379

PROGA PADARYTI PINIGŲ
Norint būti biznierium, parsiduo- 

;da arba išsimaino Šitos bučernės: 
2 Ciceroj, 2 Brighton Parke, viena 

; Marųuette Manor ir viena VVcst 
Sidėj. Visos randasi geroje vietoje. 
Kas ką turite mainyti: lo|ą cot
tage ar net iki 10 flatų apartmen-

Miscellaneous for Sale
______Įvairus Pardavimai 

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

n?°tenL , Ka’nos tą priimsit Į mainus,
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen- * - «■
cus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
□erniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 38 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chice.go, III. «

P. M. SMITH, 
4457 So. Talman Avė. 

Tel. Lafayette 0455

Exchange—Mainai

PARDAVIMUI 2 po 5 kambarius 
karštu vandeniu apšildomas, ar*u> 
lo trimingas, 29 pėdų lotas.

4432 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

KVIEČIAME APĖIURĖT

Kad pas mus galite užsisakyti 
SIENINIU KALENDORIŲ. Mes tu
rime platų pasirinkimą gražiausių I 
lietuviškų ir kitoniškų KALENDO- j 
RIU- Kaina nebrangi — tiksliam j 
KALENDORIŲ pasirinkimui-užsisa-1 
kymui pribukite pas mus asmeniš- i 
kai. Jeigu pribūti negalite — tele- , 
fonuokite, prisiusime savo atstovą 
su “sampaliais.” Taipgi parduodam 
KALENDORIUS ir pavieniais eg- . 
zenipliorais.

Kreipkitės j—

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2312 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERAS PATARNAVIMAS
mainime, pirkime, pardavime turto, i» ~ 
mortgečių reikaluose, raštų padary- 
me, apdraudoje, laivakarčių bei pi-1 
nigų siuntime: KREIPKITĖS: kas-; 
dien iki 6 vai. Vakarais Utaminke, 
Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vąk.

S. L. FABIAN & CO. I

5*4% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 

i privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

■ 192 N. Gark St

For Rent
RENDAI 4 kambarių flatas, .švie

sus, viskas naujai ištaisyta, yra 
maudyne. Del mažos šeimynos ati
duosiu pigiai. Savininkas 1 lubos 
užpakaly, 827 W. 34th Place.

RENDON 4 kambarių fintas, elek- Į 
trika, gasas, vanos, naujai išdeko- 
ruota. Rendos $28. 2956 Emerald 1 
avė. Savininkas 1901 Canalport avė. į 
Tel. Roosevelt 2765. 4

PASIRENDUODA 4 šviesus iš 
fronto kambariai; elektros šviesa. 
Labai prieinama vieta; 2 lubos. 
2006 Canalport avė. Kildarc 9022.

REIKALINGA jauna mergina, mo- 
tinai pagelbėti. $19 i savaitę. Turi 
būt naktimis. Sauk Itocksvell 1897.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys, vyrams, mer

ginoms ar vedusiai porai su ar be 
valgio. 1921 Canalport Avė. 1 fla
tas prieky.

FURNIšIOUTI kambariai dėl 
rendos. Kainos nuo $2.00 iki $3.00 
į savaitę. 1G22 So. Halsted St.

KAMBARYS rendon, apšildomas, 
didelis, šviesus ir moderniškas, vie
nam ar dviem vaikinam arba ve
dusiai porai. Arti valgyklų ir dvie
jų kanų linijų. Yra garažas. 6334 
So. Sacramento Avė.

LIETUVIU Rooming House. Sva
rus ir šilti kambariai, po vieną ar 
dviem gulėt. $2.00 į savaitę. Su val
giu—$7. savaitei. 1616 S. Halsted

809 W. 35th St. 
Boųlevard 0611-0774 
ČIA GAUSIT KO KLAUSIT!

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO
BIZNIS DIDELIS

RENDAI kambarys vyram arba 
nevedusiai porai su valgiu ar be 
valgio. 843 W. 34th St.

MES darome 1, 2 ir 8 morgičius 
Eighteen Bond & Morgage Co.

1618 West 18th Street 
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankotvski, ižd.

RENDON kambarys vienam vai
kinui su visais parankumais. Pigiai 
$10 Į mėnesi, 2 lubos.

3002 So. Emerald Avė.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ’* fumisai, grotos - 
vandenio {taisos. American Stov» 
Repair Works. 8110 Wentworth Avė 
Tef. Virtory 9684.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

MES darome pirmos klesos Rar- 
penteįio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevų. popierą, stiklus ir tt.

3149 Š. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalj nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
tnaustrial Loan Service 

1726 W. Chlcatfo Avė. 
Kampas Hermitago Avė. 

t

DIDELIS moderniškas apšildomas 
kambarys, vienam arba dviem ' vai
kinam. 4318 S. Sawyer Avė. 2 lubos

RENDAI kambarys, garu apšildo
mas, prie mažos šeimynos. Malo
nėkit ateiti pažiūrėti. Ką pažiūrė
sit, tai nemokėsit. 3243 S: Emerald 
avė.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assementų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-80 No. Well« St.

KAMBARYS dėl rendos su valgiu 
ar be valgio. 1825 So. Halsted St. 

2-ros lubos

RENDON moderniškas kambarys 
vaikinui, šviesus ir švarus. 3237 
Auburn avė. 1 lubos.

Personai
Asmenų Ieško

RENDON šviesus kambarys, vie
nam arba dviem vaikinam. 4157 So. 
Albarty avė. Lafayette 5456.

PAIEŠKAU Klemento šipailos, 
Griškabūdžio kaimo, šakių apskri
čio, seniau gyveno Rochester, N. Y. 
Svarbus reikalas prašau atsišaukti 
arba kati žinote apie jj pranefikit, 
busiu labai dėkingas.

B. SIMOKAITIS, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaiaai

PARSIDUODA gražiausios išvaiz
dos saliuno baras ir kiti įtaisymai. 
Storas išsirendavoja 25x95 pėdas, ap
šildomas. 3141 W. 43rd St.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda* jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, 6 jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio tEnginecring 
Laboratories, IncA 6819 S. Western 
Avė., Chicago, Iii. Hemlock 9149.

Radios
UŽ DYKA demonstravimas ant nau

jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanai per 
visą Ja’ką kiekvieno čia pirkto seto. 
Patan*Kviir.as kitur $1.50 už pašau
kimą. Atwater Kent, Radiola ir kiti.

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Graęe 5267

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2875 
ir paprašykit Landscape Dept. 80 
metų patyrimąs apie medžius, kru- i 
mus, gėles; juodžemis pardavimui į 
Mes mielai suteiksime dykai visas i 
žinias. Pašaukit mus bile laiku.' 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojamo visą musų darha. r" 
mainome dykai. Patyrę medžių g y 
dyt°jalV. St. MICHAEL & Co.

Not Ine.
8545 Houston Avė. 

Tel. Regent 2375 
PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

MAINAI
Aš mainysiu arba parduosiu se

kančius namus:
5440 So. Spaulding avc., 5—6 

kamb. štymu apšildomas, 2 mašinų 
garažas. Rendos $130.

6328 S. Califomia avė., 5—6 kam
barių, štymu apšildomas, 2 mašinų 
garažas, rendos $143.

2547 VV. 71 St., 2 vidutinio dydžio 
Storai, 6 kamb. flatas ir 2 mašinų 

I garažas. Štymu apšildomas. Rendos 
I $162.

2621 W. 71st St., naujas namas, 
štoras arba galima padaryti 2 ne
didelius štoriukus, 5 fintai, visi po 
3 didelius kamb. ir 2 mašinų muro

Palygink ši 5 kambarių bungalovv 
su kitais aukštesne kaina; elektrikos 
venteliacija, tiesus susisiekimas su 
VVestern Electric Co., aržuolo tri- 
mingas, didelis aukštas kambarys 
tel fruktų, didelis lotas.

Kaina $7,300, cash $500 ir $55 i 
menesi su nuošimčiais.

GEORGIA N-SCH A EFER 
BUDAVOTOJAI, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merriniac 6556

$1,000 ŽEMIAU KAINOS 
Dviejų flatų 5-5 kambarių, garo ši- 
'uma, geram stovy, angliškas beis- 
montas; 2319 W. Marųuette Road; 
mainys ant loto; 
parduot tuojaus.

aD-1 garažas. štymu apšildomas. Hondos 1 s-

geroj vietoj. Turiu 
Triangle 7476.

bizniav&B namasPARDAVIMAS 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla
tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu į namą 
dideli ar mažą. Paul Rcal Estate,5312. --------

j Visus viršmlnėtus namus parduo- 32S6 w. 55th St., Td Republic 4170
siu arba mainysiu. Del platesnių_________________________________
informacijų matykite savininką.

; JOHN PAKALNIS

RUDENINIS PRATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

Frcshman, Atwater Kent, Mohawk. 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai. 
Rumbler Superhetrodyne 
World tūbai, garantuoti

:5
_______ ______ _ 1c
Kabinetai, stalai ir console modeliai 
nuo $1.25 iki $15.
Radio patarnavimas $2.
Šis apgarsinimas vertas $1.

TOM PECHO RADIO SHOP
240 W. Sląh St. Victory 9818

SOUTHERN Illinois mine run an
glys, dideli šmotai, pristatomi veži
mais $G.5O. Del kainos kitų anglių 
oatelefonuokite Boųlevard 1036.

(Pakel)
Generalis kontraktorius

2547 West 71st Street
Hemlock 0367

ĮSIGYK savo namą. Jei jus turite 
lotą, mes pastatysime ant jo namą 
be jokio imokėjimo. Žemiausios kai
nos. Geriausias darbas. Aprokavi- 
mai ir pienai patiekiami dykai. At
eikite j musų ofisą, arba telefonuo- 
kite. RILEY and KRAUSHAAR, 
3121 N. Cicero Avė. Palisade 9600

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI

RADIOLOS 
SPECIALIS NUPIGINIMO 

IŠPARDAVIMAS
Radiola, 8 tūbų su batarėjomis. 

pilnai $80; Radiola, 8 tūbų grynai 
elektrikinė, pilnai $140.

Daugelis kitų radiolų už kainas, 
kurios atitiks kiekvieno kišeniui. 
Tie setai yra pilnai garantuoti ir 
duos daugelio metų smagumą ir tar
navimą.
DIVERSEY BRUNSWlCK SHOP, 

2810 N. Clark St. Atdara vakarais.
Tel. Bittersweet 1414

RADIO PASLAPTYS. Labai nau
dingos turintiems arba manantiems 
pirkt naują Radio. Greitai atsišau
kusiems suteiksim dovanai. '

INDUSTRIAL RADIO SHOP, 
2512 W. 69th Street, 

, Chicago, III.

Automobiles
1926 Lincoln Sport Phaeton.... $950
1927 Buick sedan 5 pas............ $675
1928 Oakland. sedan naujas.... $795
1928- Pontiac sedan naujas...... y $695
1927 Chandler luke naujas..... /. $650
1928 Essex sedan, kaip naujas $650 
Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495

Essex, Fords. 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 So. Halsted St.

HUDSON sedaną turiu paaukoti, 
nes man reikia pinigų; važinėtas vi
sai mažai ir yra geriausiame sto
vyje. Priimsiu $150. Kreipkitės tik
tai nedėlioj.
2231 N. Kedzie Avė. 1 apartment

KALĖDŲ DOVANA

Padarykite sau ir savo šeimynai u| 
mano pinigus. Turiu Įmokėjęs $700 
kaipo rankpinigius ant naujo auto
mobilio. Iš priežasties ligos paauko
siu už $350. Pasinaudokite šita pro- 

nes retai atsitinka. Automobilis 
tebėra salesruimy.

Lafayette 6036

MES TURIME cash pirkėjų jūsų 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainą. 
Neskelbiama. Vertos Įstaigos finan
suojamos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street 

Dearborn 3840

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Išdirbtas biznis per daugeli me
tų. Nėra panašaus biznio aplink per 
keletą blokų. 600 W. 55th St.

PARDAVIMUI grosernė ir deli
catessen krautuvė. Atsišaukit 

2584 W. 45th PI.

PARSIDUODA Ice Cream Parlor, 
geroj vietoj. Geras biznis. Labai 
pigiai. 6529 So Racine Avė.

Wentworth 1706

BRIDGEPORT bargenas. Parsi
duoda bučernė, verta $8,500 už pusę 
to, Turgavoju kasdien po $80 
cash ir ant knygučių apie $100. 
8 darbininkai, moteries neskaitant. 
Priverstas apleisti vietą. Lysas il
gas, 4 kambariai ir štoras. Rendos 
$60. Atsišaukit Į ofisą R. Bertz, 
4892 Archer Avė. Virginia 0055

PARDAVIMUI luch room, švedų 
apylinkėj, patyrusiam žmogui gera 
vieta. Priezastj pardavimo patyrsit 
ant vietos. 1210 W. 59th St.

PARDAVIMUI groserųė ir delica- 
tessen krautuvė, parduosiu pigiai. 
Renda pigi, .2 kambariai dėl gyveni
mo. 6327 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI grosernė su pamu 
ar be namo, arba mainysiu j narna. 
7359 So. Paulina St.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
pusė arba visas. 2101 Coulter ir 
Hoyne Avė. «

PARDAVIMUI grosernė ir Deli- 
catessen. 5301 So. May St.

PARSIDUODA Soft Drink Parlor, 
apgyventa visokių tautų, pusę arba 
visą. Pagyvenimui kambariai užpaka
ly, 4450 So. Ashland Avė.

FARMOS
i

turime parduoti tuojaus 3 far- 
40 iki 200 akrų, po $150—$175 
Atsikreipkit ar rašykit tuojaus

Meą 
mas, 
etc. 
Jų ilgai nebus.

J. H. SCHAFFER & CO.

Parduosiu pigiai muro namą iš 
pričžasties suirutės šeimynoje. 6 pa
gyvenimų 2-5-4-6 kamb. 2 po 2 ka
rus garažai, namas ir apielinkė ge
ra. ^Pečiais šildomi. Rendos $3096. 
Apie kainą kalbėsime ypatiškai, pir
mo morgiciaus yra $6000, antro gi 
$6800. Kreipkitės pas savininką A. 
Masyck (Masyckas) 6 vai. vakare, 
namą galite apžiūrėt dieną, 727-731 
W. 60th St., arti Halsted St.

803 Ridge Avė.,
WILMETTE, 

Tel. Wilmette 364

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PIRMAS ĮMOKEJIMAS VASARIO 
, MftNESY

Pasinaudokite proga iš šito pasiū
lymo, pirkit vieną iš šių bungalovv. 
Gcriausis pirkinys Chicagoj.

MES pąsiulome sensacingiausi pir
kini bungalow, kokio nebuvo per 
daugeli pastarųjų metų. įsivaizduo
kite: 6 kamb., Craftex sienos, krys- 
taliniai žibintai, sienose šviesos, 
stikliniai miegamieji porčiai, čerpių 
stogas, tile grindys ir sienos mau
dykloje, naujai išcementuotą gatvė 
ir užmokėta. Plieno konstrukcija, 
garu šildoma, Venecijos stiklas vai
stų šėpelėj ir kiti moderniški page
rinimai perdaug skaitlingi, kad juos 
visus įvardinti. Kaina $9,950 — 
$1,000 įmokėti, likusius kaip rendą. 
Pavyzdinis namas yra 7655 Seeley 
Avė. Pamatykit ji šiandie. Enevold 
Realty Co. Vienatiniai Agentai, 3211 
W. 63rd St., Tek Hemlock 4900.

BARGENAS. — Parsiduoda muro 
namas su Storu ir 5 kambar. Taip 
pat turiu ant pardavimo 4 kamba
rių Cottage. Reikalinga Įmokėti $200, 
o likusius pinigus namai patjs igino- 
kės. JOE. LILEIKA, 3818 Sacra- 
mento Avė.

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
mas, arba mainysiu ant mažo namo, 
loto arba fanuos. Tel. Prospect 
0611.

PARDAVIMUI arba mainymui 110 
akrų fauna Wisconsinc; pilnai j- 
reiiKta gera žemė. Nauji budinkai 
arti miesto. Mrs. A. Virgl, 2510 So. 
Sawyer Avc.

KAS 
mainyt 
biznius, 
namus ant biznių, biznius ant lotų, 
lotus ant automobilių, taipgi kas no
rit pirkt arba mainyt, gausit grei
tą ir teisingą patarnavimą pas mane

F. G. LUCAS & CO.
. 4108 Archer Avė.
, Phone Lafayette 5107

NORIT pirkt, parduot arba 
namus, farmas, lotus arba 
mainau farmas ant namų,

TIK paimta i mainus ir parduo
siu už mažai gražiausi 2 apartmen- 
tų murini namų su 2 karų garažu, 
6—6 kambarius, žiltų vandeniu ap
šildomi, matykit. 7012 S. Artesian 
Avė. Sav. Bluhm & Molone, 2442 W. 
68rd St. Tel. Prospect 0805

PARDAVIMUI ar mainymui 10 
lotų, galiu sykiu arba po vieną, par
duosiu pigiai. Norinti sužinoti krei
pkitės, GIRCH, 8401 W. 22nd St.

BARGENAS
Už mųrgičių skolą $6,500 parduo

du murini biznio namą. Storas su 
pragyvenimui kambariais, ant Hal
sted, aiii 36 gatvėj,, 2 blokai j pie
tus, o dabar statoma naują teatrą. 
Gera vieta dėl shocmaker, kriaučių, 
groserių, delicatessen, arba saliunui.

Atminkite, kad kaip atsidarys 
naujas teatras, tai čia namų kainos 
žymiai pakils. Šita namą galite da
bar nupirkti užmokėdami tiktai ant
ra morgičių $3,500, o pirmasis mor
gičius $3,000 užmokamas tiktai už 
5 metų. Gal būt ir antrasis morgi
čius sutiks dar pinigų palaukti. Da- 
sižinokite pas A. Olszcvvskj, 3241 S. 
Halsted St.

PARDAVIMUI medinė 6 kamb. 
biųigalovv, 7 metų senumo, šiltu 
vandeniu šildoma, #7.000.00. Morge- 
čius tik $1,000. 4737 S. VVestern
Blvd. Laf. 1696.




