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Maskva žada nebeflnansuoti
Monroe doktrina‘pasaulio revoliucijos’

Sovietų valdžia stengsiantis pirma sukur
ti pavyzdingą ‘socialistinę’ respubliką 
Rusijoj, tada kitų kraštų darbininkai be

BUENOS AIRES, Argentina 
sausio 25 Ka'L ėdamas čia 

klube, Irvin S. 
pasuko, kad važinėdamas 

G’ikcs rcspul/ikas 
jc.’ei Pietų Ame-

Cohlb 
po pietų Am 
jis i; tikinės.

Maskvos pinigų padarysią pas save re- riko kr:išt;i iš viso esą atsibo- 
vnlinriinc . viv Ju:t«l',nil.1 Valstybių skel-
VtlllUUljcIo bmmaja Mcnroc doktrina. Tie

(kraštai icsą liek jos reikalingi,;
kiek iš" j tįsis kolegiją 
esąs r u kalingas auklės.

Ka’bf'cjo nuomone, 
jau la;k?..s Jungtinėms 
bčins pagalvoti apie tos 
nes fadi’jimą į muziejų.

RYGA, sausio 25. — IVaneša, akimis pamatyti, ką komunistai 
kad masiniai mitingai Maskvoj, yra atsiekę. Tada, delegatams 
sušaukti “kontrorevoliuciniams” sugrįžus namo, patys tų kraštu 
Trockio darbams apsvarstyti, darbininkai padarysią pas sa- 
nubalsavę remti Rusijos (likta- ve revoliucijas 
toriaiis Stalino politiką.

Maskvos Izviestija sako, kad 
komunistų internacionalas pa
lengva atsiriboja nuo sovietų 
valdžios ir kad Stalino vadovau
jamai rusų komunistų partijai 
dabar daug labiau rupįs ekono
minis
ras ir jos ateitis, ne kad bandy
mas sukelti pasaulio revoliuci-

. ją sovietų valdžios pinigais.
Stalinas sako, kad geriausias 

budus kapitalizmui nugriauti 
e-^ąs visų pirmiausia sukurti 
ant carinės Rusijos griuvėsių 
pavizdingą socialistinę respubli- 
ką ir pakviesti svetimų kraštų 
darbininkų delegacijas Savo

pačios Rusijos atsteigi

vyras

atėjęs

riaJės pagalbos
Prieš davimu 

kymo “čekai” 
kio 'šalininkus,

doktri-

Diktatorių medaliai (Atlantic and Pacific Photo]

Walter O. Woods, kuris tapo paskirtas Jungtinių Valstijų 
iždininku.

KAUNAS. Min. kabinetas

Italija neatnaujins LIETUVOS ŽINIOS 
pakto su Serbais --------

Lietuvos valstybės tary-
BELGRADAS,.Jugosla v i j a, baj 292,004 litai 

sausio 25. — Del įvykintos per-l ___ _
vartos Jugoslavijoje ir karaliaus

: Akkstmdro pasiskelbiitto dikta- svars|v4illlias i«20 m. bitidžett), 
loi'ium, italų diktatorius Mttsso- užsienių reikalų minis-

.liiii nutarė kol ka; įiMtnaujin- ,įe,.jjaj 1(378,775 litų pajamų ir 
Ii Italijos Jugoslavijos sulnrties,j )>7<j|iK23 lietus išlaidų. Valslv- 
kuri išsibaigia šio sausio 271)(& ko|1„.()lci 155ftH;o |i|ų paja. 
'0*'nU- mų įr 1,262,381 litų išlaitlų.

Oiplomaliniuose rateliuose čia Va)sbJ(& Turybai 292.004 litų 
manoma, kad Mussolini laukia j^ajic|ų 
patogios progos priversti Jugo
slaviją priimti Italijos politiką 
Albanijai ir Balkanams*.

priėmė užsienių reikalų minis-

Sudegė klojimas su 
visais javais

be jokios mate
is Maskvos, 
šią savaitę įsa- 
areštuoti Troc- 
Stalinas pašali

no komisarą Buchariną iš ko
munistų internacionalo pirmi
ninko vietos. Kominterną kon
troliuoti pasiėmė jis pats.

Izvestija kultiną Trockį dėl 
siekimo patapti raudonuoju Na
poleonu. laikraštis vadina jį 
ir jo šalininkus konlrrevoliuci- 
niirkaie, konspiruoja nė jais pada
ryti naują revoliuciją Rusijoje, 
ir sako, kad dabar “čeką” da
ranti skaitmeningus areštus vi-i 
suose miestuose ir pramonės 
centruose, šį kartą, girdi, troc- 
kininkai busią visai išnaikinti.

Ne vienas Smetona, ir Mussoli- 
ni dalinėja tites žmonelių pa- ( 
lankumui nusipirkti

ROMA, saus.'o 25. — Fašistui Kinuose pilietiniai Pirkliai spiria kong 
vyriausybė įsake visiems fašis-: 
tų organizacijų užsieniuose sek-1 
rotoriams gausiai dalinti ita
lams, ypač italų darbininkams 
užsieniuose tam tikrus meda
lius.

Dekoravimas medaliais ‘sve
tur gyvenančių italų turi dveje- I 
pą tik&lą: parodyti, kad fašis-i 
tų valdžia pripažįsta jų nuo-' 
pelnus koki jie bebūtų; ant
ra,

RUOPIŠKIS. Rokiškio vals. 
.Gruodžio 4 5 d. nakties laike 
pil. Č. sudegė klojimas, kuris 
buvo pilnas nekultų javų. Esąs 

VIENA, Austrija, sausio 25. keršio padegimas. Kiti spėja, 
Radio pranešimas iš Žagre-j kad greičiau bus darbas myli- 

j bo sako, kad dėl patrempimc| mos Ii nikelės.
Kroatų partijų, buvęs parlaniep-Į 
to atstovas Anton PaveliČ ir ki-j 
Ii kroatų vadai pabėĮgę iš Ju 
tgpslavijos.

Kroatų vadai bėga 
iš Jugoslavijos

Teismas nubaudė abor
tų “specialistę”

Bažnytininkai pra- Sprogimo du darbi 
kišo Kongrese ninkai užmušti

VVASILINGTONAS, sausio ‘25 
Kongreso atstovų butas at

j RYAN, Okla., sausio 25. — 
Vietos Rvan Cotun Oil. fabrike 

metė Dilių, kuriuo norėta už- įvyko sprogimas, kurio du dar- 
ginti valdžiai nusavinti žemes, į bildukai buvo vietoj užmušti, o 
kurių bažnyčios turi naciona- 
liuoHe parkuose.

Vyriausia* pasiūlyto biiiaus 
tikslas buvo apsaugoti nuo nu
savinimo žemės plotą, kurį me
todistų organizacija turi Gla- 
cier Paike.

kiti keturi pavojingai sužeisti.
Užmušti buvo S. AUen, 50 

ir I^eroy Martin, 26 metų am
žiaus.

Meksika busiąs didelės 
oro trafiko siste

mos centras
MEKSIKOS MIESTAS,

25. — Per ateinančius kelis mė
nesius Meksika žada patapti 
centru didelės susisiekimo oru 
sistemos, kuri apims Cen tralinę 
Ameriką, Kolumbiją ir Vene- 
zuelą ir turės tiesioginę* jurų; 
tį su Kalifornijos ir kitais Jung 
tinių Valstybių miestais.

Susisiekimas oru tarp 
York o ir Meksikos Miesto 
tik 24 valandas.

karai pasibaigę, sa- resą priimti karo 
ko gen. Kaišek laivyno bilių Oro katastrofos

24i Feodalizmas galutinai tapęs pa- NVASHllNGlONAS, sausio 
laidotas ir kraštas pradėjęs — Amerikos prekybos laivų 
medernės valstybės gyvenimą vininkai. savo konferencijoje

- Washingtcne kaip vienu halsu 
NANK1NAS, Kinai, sausio 25. priėmė rezoliuciją, kurioj rei-

— Kalbėdamas penkiems dešim- kalaujama, kad Kongresas dar 
išlaikyti glaudesnius sanly-jtims

kius tarp jų ir Itahijos.
1 Sako, kad fašistu organizaci
jos svetimuose kraštuose turin
čios daugiau kaip 100 tūkstan
čių narių. Romoj yru tam tik
ras centro sek reta ria tas, kurio 
žinioj yra visos tos faši'Stų or
ganizacijos užsieniuose. Italų

Trys lakūnai užsimušė jų aero- j{l 
planui nukritus žemėn

Kauno apygardos teismo se- 
’sija Alytuje nagrinėjo žinomos 
Alytuje aihortininkės. Antaninos 

jKundrotienčs 52 m. moteries by-

užsienio korespondentų, 
gen. čiang Kaišek, Tautines Ki
nų valdžios prezidentas, pasa
kė, kad vakarų pasaulis dalbai* 
turįs žiūrėti į Kinų respubliką 
pro visai kitus akinius, ne kad 
ligšiol buvęs pratęs žiūrėti, ka
dangi šiandie Kinai paliovė bu
vę pilietinių karų kraštu be jo-

fašistų organizacijų Jungtinėse jkios pastovios centralinės val- 
I Valstybėse esą devynios dešim- įdžios. Savo jK^eįginą laikotar- 
tys dvi.

Imigracijos inspekto
rius suimtas dėl ateivių 

šmugeliavimo

Laidojamas vežimas 
per pūgą išgelbėjo * 

žmogaus
NlA(’rAR.A FAUJS, N. Y., s 
. — VjTiausybės čia tapo su

imtas Foster Newcombe, frau- 
saus. kinių imigracijos inspektorius, 

kaginamas dėl sąmokslo įšmu- 
geliuoti keturis graikų imigran
tus iš -Kanados į Jungtines Val
stybes. Iš areštuotojo pareika
lauta $25,(KM) kaucijos.

Įregistravo smarkų 
mes drebėjimą

ze

truks

$200,000 gaisras Otta 
wa stiklo ištaigoj

0TTAWA, III., sausio 25.

Chicagos Universiteto 
vakar įregistravo

Byla susidarė taip. 1928 m. 
---------- ; liepos 23 dieną, Butrimonių 

■SAN ANGELO, 1 ex., saus•<> ’nije-£teiy pas vieną gyventoją 
25. Jų dideliam mon<»pl«nui ĮB atc>jo to miestc|to gyventoja 
nukritus čia niunicipali'uiaine jaU|la, 21 nietu mergaite Ona 
aerodrome ir susikūlus, užsimu-l Ak a(sif(u|ė j lovą jr pareiškė, 

jai “negerai.” Busianti mo
li. pakvietė policiją, toji 

gydytoją ir išaiškino, kad Onai 
Ak. yra padaryta abortas.

O. Ak. policijai prisipažino, 
aeroplano j Abortą su kažin kokia mašinė-

_ le dariusi du kartus ir paėmusi 
H()LLYW()C>D, CaJ., saus.—).: j j Antonina Kundrotienė ūš 

Jos parašiutui neišsikėtu^,į^)vtans. Kaip išaiškinta ji' va
ikai ji bandė juo nušokti žemėn žinėdavo po visę apskritj, tu- 
iš aeroplano 2,000 pėdų aukš- r--o saV() aoentus ir per ta/n 
tumoj, užsimušė clncagietė Missl|ik la[ka atvykusi rasdavo ei. 
Leta Wichart, 23 metų amžiaus.;^ kJijenčių> Kelis karllls j, bu. 

ivo pakliuvusi, bet dėl trukstan- 
IČių kaltei įrodyti faktų, pasisek
davo nuo bausmes pasprukti.

Teisme jos klausia, ar tikrai 
(užsiima, šiuo amatu.

Kaį kada atsako, 
i Ar mokanti ir esanti gera 

— specialistė?

šioje savo sesijoje priimtų pen- -ė pilolas A| Henloy ir (hl j() pa. , ’ 
kiolikos kreiserių bilių. Tas bi-; sažJeriaj) A> Shytles ir |)0l|r“ 'J 
liūs dabar yra senato svarsto-. F,ra<e vigi jic buv(j j& ""«•
mas.

luirvų savininkai savo rezo- Worth.
liucijoje smarkiai puola pacifis- ChicagietČ užsimušė šokdama iš 
t lis, priešinais karo laivyno di-;
diiuimui, ir saiko, kad visi, girdi, I 
“true red blo^ded” šio krašto _ 
piliečiai noi| ir balsiai reikalai!-• K„; 
te reikalaują, kad dabartinė 

|pį Kinai jau pragyvenę ir kraš- kongreso sesija priimtų naujų 
čas niekados daugiau nebegri- karo laivų statyl>os bilių. 
šiąs į feodalizmą. Kinai jau tu-1 ----------------- Nušokimą iš aeroplano ji tu
rį savo civilę administraciją h I ^VelniOD SU muziejais. r®jo padaryti vienai krutamu 
karinė diktatūra daugiau n€|l)€- • darbo” Šaukia JV paveikslų scenai.
reikalinga. Svetimų kraštų žmo- norim OdKOO, SailKia *

4invnmTi?A turį suprasti, -kad jau įsi-ALBERT LEA, Miųn., sausio; -
25. Kad vietos gyventojas
Knate Sietle išliko gyvas, tai 
tik laidojamo vežimo dėka.

Praeitą antradienį Slettę už
klupo laukuose smarki sniego 
audra. Klampodamas per puš
nius, jis buvo taip pavargęs,

Ikad nebegalėjo toliau pisikaps-
( tyti ir* manė, kad jau bus galas.
Bet čia netikėtai jis užklumpo-'
jo pamestą ir užpustytą laido- i ROMA, sausio 25. - Minister 
jamą vežimą. Įlindęs vidun jis, irių kabinetas priėmė laivyno 
rado dar storą gūnią, kuria ap-i statybos projektą.

S 1S • * 1 _ r»lX«zx. i i •**/*/* r* 4-

j viešpatavus nauja santvarka ir į 
netrukus tautų šeimynoj Kinai 
užimsią tinkamą vietą ir bend-

vengrų bedarbiai
BUDAPEšl'AS, Vengrija, sau

sio 25. Tuo tarpu, kai kabi-

TRAUKINYS- UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ

UZ. 111LoJG vi <■ ivuaii<y ia *>vz***» ♦ • • v • •

rai su visomis kitomis valsty- neto nariai ir bažnyčios digna-, 
bemis dirbsianti dėl pasaulio ^(>1 dalyvavo naujo į.
taikos ir žmonijos broliškumo.

“Nusiginklavimas”

G AR Y,
i dalyvavo naujo parla- Elektrinis 

mento muziejaus atidarymo ap- čia pašto 
eigose, i

.mente rūmais bedarbių minia amžiaus.
šauikė: “Velniop su savo muzie
jais! Duokit mums darbo ir! 

(duonos — mes badu stimpame!” i

Ind., sausio
traukinys, užgavęs —Taip.

vežimą, užmušė paš- Ar pasisekdavo mergelėms
sus'rinkus lies parla- trilinką Miltoną Kentą, 25 metų pagelbėti? 
urvinio rainiu _____ Y*_____

situlojo nuo šalčio ir lauke.
Pagaliau, pūgai aptilus, jis

Numatoma pastatyti du 10,- 
000 kreiseriai, du stkaiutų laivai,

—Taip. — Ji gindamos šioje 
byloje pasisako, kad esanti pa
dariusi apie 20 abortų, bet šio- 

byloje neprisipažįsta kalta, 
nubaudžiama pusantrų me-

1 Barberiai Nebraskoj tu- loli' litio čia greitasis Chicago-Ilų kalėjimo, o Oną Ak., kaipo 
rėš bllt Ne-bet-kaS ^,3,n Francisco traukinys, žmo- prašiusi jos padaryti abortą,

TRAUKINYS SUSIKULfi
Nev., sausio 25. — įe 

Ištrukęs iš bėgių susikūlė ne- Ii

•mografas
_ 1 U^UllUU) Į/UgUI 11111;3, J 1.0 ---------,

smarkų žemės drebėjimą, ture- suras,tas. Numirėlio lydė- keturi naikintojai ir penki suib
jusj Įvykti kur nors apie 2,100; 
mylių tolumo nuo Chicagos.

Kilęs čia dėl nežinomos priežas- Afganai sukilę prieš 1 dienas.
sosto uzurpatoriųties gaisras National Plate Glass

kompanijos sandėliuose padarė
apie !?2(X),(X)0 nuostolių. Ta str- LONIMfNAS, sausio 25. — 
klo kompanija yra General Mo- Exchange Telegrapho gautas iŠ 
tors korporacijos kontroliuoja- Peshawaro, Indjjoj, pranešimas 
ma.

KO R H

sako, kad Afganuose kilus stip
ri reakcija prieš Basą Sakao, 
kuris, išvijęs iš Kabulo karalių 
Lnajatullą, patsai atsisėdo Af
ganistano sostan.

Lenkai pildo prisakymą 
veistis ir daugintisCbicagai ir apielinkei federa-1 

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuotumas; gali- tikos*biuro pranešimu, Lenki
mą laukt sniego; ne taip šalta jos gyventojų skaičius nuo 1919 
po pietų; stiprus vakarų kryp- metų paaugęs 15 nuoš. Gimimų 
ties vėjai. buvę dvigubai daugiau nei mi-

Vakar temperatūra įvairavo rimų.
tarp 7° ir 12° F. Gyventojų skaičius Lenkijoj

šiandie saulė teką 7:09, lei-i auga daug greičiau, nekad bet 
dziasi 4:M MSnuo t^ka ^‘213 kuriame kitame pasaulio kraš- 
vakaro. te.

Varšuva, sausio 25. — Statis

nių niekas nenukentėjo. nubausta 4 mėn. kalėjimo.

tojų partija, kuros tas vežimas 
buvo, dėl pusnių priverstas 
siiikti artimoj farmoj per

Sniego pusny rado ne
gyvai sušalusi daktarą

marinai.
pa-
dvi

Paraguajiečiai nukovė
4 Brazilijos kareivius
BUENOS AIRES, Argentina, 

sausio 25. (Jauti čia prane
šimai iš Asuncion sako, kad 
kautynėse tarp Brazilijos 60 ka-

ST. PAUL, Minu., sausio 25.
— Kely, apie pusini!} nuo vie
nos farmos, rado sniego pus- reivių būrio ir paraguaijiečių 
ny negyvai sušalusį daktarą W.
Nelsoną iš Powers Lake, N. D.

Dr. Nelson autonioibiliu grįžo 
namo per smargią pūgą ir, nu
kumpęs sniege, buvo visai už
pustytas.

civilių žmonių partijos, kurią 
lydėjo aštuoni kareiviai, ketu
ri Brazilijos 'kareiviai buvo nu
kauti. Braziliečiai, kurie pri
klausė Punta Pora įgulos, puolė 
paraguaijiečius naktį. Kautynės 
traukėsi visą valandą.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ DVI 
MOKINES Gaisras mishawakoj

LITCHFIELD, III., saus. 25.— 
Pasažierinis Wabash traukinys, 
užgavęs skerkedy jų vežimėlį, 
užmušė mergytes, Rcfeemary 
Sloan, 13, ir jos sesutę Geoidą, 
8 metų amžiaus. Margytė* va
žiavo namo iš mokyklos.

.•*rrr w .-
SOUTH BEiND, Ind., sausio 

25. South Bend priemiesty Mi- 
shjarwakoj šį rytą siautė didelis 
gaisras, padaręs bendrai apie 
115 tūkstančių dolęrių nuosto
lių. Slidėj trys didelės krau
tuvė®.

LINCOLN, Nei)., sausio 25.— 
Valstijos legislaturon įnešta Ki
lius, kuriuo reilkalaujama,' kad 
kiekvienas banberys turi būt j 
išėjęs aukštesniąją mokyklą; 
('High school). Aukštesnio ran-! 
go barbenai, kaip kirpimo iri 
skutimo instruktoriai, galės būt 
tik įsigiję kolegijų diplomus ir 
gavę meno magistrų, filosofi-' 
jos daktarų ir tolygius laips
nius.

Fi^ys nusikaltėliai nužu
dyti elektros kėdėj
OSSINING, N. Y., sausio 25.

— Sing Sing kalėjime praeitą 
nalktį įbuvo elektros kėdėj nu
žudyti trys kaliniai: Harry 
Dreitzer, Isador Helfaut ir Is- 
raeil Fischer. Visi trys tbuvo 
mrities bausmei pasmerkti už 
užmušimą policininko Bromkly- 
ne.

LIMA, Peru vi j a, sausio 25. — 
Ūmos miestas šį rytą buvo stip
raus žemės drebėjimo supurty
tas. ifcalos rods nepadaryta.

Faktai Kalba už Save
' t

*

Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinantį patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

..l.'ft&ilfA-
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicago Peoples 
Orchestra duos 

koncertą

and Orchestra—Saint Saens.
Biletai koncertui prieinami 

visiems. Jų kainos yra nuo 50 
centų iki $1.50 ypatai.

Patartina visiems, kurie tik 
turi laiko, būti koncerte ir pa
siklausyti geros muzikos.

—Kep.

rie jungiasi su deibatų tema. Be 
to, ir pati debatų tema jdomi: 
Ar Amerikoj yra klasių kova? 
O gal Amer. gyvenimas vystosi 
kitokia kriptimi,. negu kitose 
šalyse? Bukite debatuose visi, 
kas .galite. N esi gailės i te atsi- 

(lanigę. Debatai prasidės 8 vai. 
vakare. Report.

Svarbus debatai Varantas areštuoti du 
prohibicijos agentus

Chicago Peoples Symphony 
Orchestra duos koncertą rytoj, 
sausio 27 dienų, Stsvens Eighth 
St., teatre, 741 South VVabash 
Avė. Koncertas prasidės 4:45 
vai. po pietų. Bus išpildytas 
puikus programas: overtiura 
"A Midsumer Night Dream” 
—Mendelsohn; Theme and Vari- 
ations for Soprano Proch; 
Concerto foYViolin for E Minor, 
Opus 64—Mendelsohn; Sympho
ny No. 4, A. Major, Op. 90 
“Itnlinn” Mendelsdliii, Causa- 

siona Sketches, Op. 10 -Ippoli- 
tow-Ivanow; Introduction et 
Rondo Capriccioso for Violin

Rytoj, tai yra sekmadienyje, 
sausio 27 dienų. Temple Hali sa
lėję (Van Buren St. ir Marsh- 
fieid A ve. K bus labai svarbus 
debatai tėimrje “Klasių kova.“ 
Debatuos Paul Douglas, Chica- 
gos universiteto profesorius ir 
vienas žymiausių šios šalies ži
novų ekonominių klausimų, su 
(lecnge Kirkpatricku. Profeso
rius Douglas įrodinės, kad Ame
rikoje klasių kovos nėra, oi 
Kirkpatrick argumentuos, kad 
yra. Galima iš anksto numaty-i 
ti, kad ctcJjutai bus nepaprastai I 
įdomus, nes debatuos žmonės, 
kurie gali išreikšti tai, ką nori j 
Pasakyti, ir žino dalvkus, \ku- * * ’ y \

Išduoti va rantai dviem pro- 
hihiejos agentams areštuoti. 
Vienas tų agentų yra Charles 
White, o kitas — Clarence Oer- 
tedal. Kaltinami tie agentai 
tuo, kad reikalavę pinigų iš tū
lo Cedar, savininko saliuno,

Į 5010 Broa,dway.

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešame visiems musų draugams ir kostu- 

meriams, kad A. Kasulis, ilgą laiką buvęs su Milda Auto 
Sales, dabar atidaro nuosavą salesrumį, kuris bus žinomas 
po vardu MIDLAND MOTOR SALES. Laikinas adresas 
bus 1408 So. VVestern avė. Dabar jau pradėtas musų dar
bas dėl statymo musų nuolatinio garažo ir salesrumio ant 
Archer Avė., prie Homan Avė. Kaip ir pirmiau, mes taip 
pat parduosime Studebaker automobilius. Visus musų 
draugus ir pažįstamus užkvicčiaine atsilankyti į musų lai
kiną salesrumi ir pamatyti naujus Studebaker modelius, 
kurie bus pigesni ir su daugybe pagerinimų.

Taipgi užkvieėiame visus Studebaker savininkus atsi
lankyti pas mus dėl Service. Mes duosime 100% patarna
vimą, nes mes turime specialistus mechanikus Studebaker 
srityje. Visiems musų kostumeriams duosime patarnavi
mą veltui. Visi turintieji su mumis reikalus ir mananti 
turėti ateityje, prašomi atsiminti musų naują adresą.

MIDLAND MOTOR SALES
4408 So. Western Avė.

Phone Lafayette 7139
A. Kabulis, savininkas. Pirmiau.s buvęs su Milda Auto Sales

Pašauti trys žmonės 
per' klaidą

Trys policiniinkar'atlankė lu
to iSczerba, 7(» metu senio nnmų, 
1834 So. Ashland Avė. Jie no
rėjo pranešti seniui, kad yra 
suimtas būrys banditų ir kad 
senis eitų j policijos stotį pa
žiūrėti j banditus, bęne pažins 
jų. Mat senis nesenai nukentė
jo nuo plėšikų. Seniui gi pasi- 

I rodė, kad ipolicininkai patys 
|esantys banditai: Jisai pradėjo 
į juos šaudyti. Bezultate vienas 
policininkas pašautas j pilvą ir 
lur būt mirs. Kitas pašautas 
lengviau. Policininkai ėmė šau

dyti per duris Į vidų, paskui 
įmesta troškinančių bombų. 
Kada šaudymas iš vidaus nutilo, 
tai policija išlaužė duris ir rado 

'senį ant lovos apalpusį ir taipgi 
pašautą.

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje 

PER
KOPERACIJOS BANKĄ 

Pinigus gavo:

24539—M. Delkui

Steckienei Radiola 18Andrulienei

56476—E. Šiaulienei 
56478—S. Masilionienei 
96027—M.
13576—T. Daujotienei
18578—B. Svidrui 
13580—D. Petkaitei 
13582—S. Kiaurakaitei 
13583—S. Šukiui 
13587—A. Venckui

24548—A. Lukštui 
24549—S. Valenčiui 
24550—S. Bardošaitei 
24551—A. Vaišiui 
24552—A.
24553—0. Sakalauskienei 
24554—M. Zarankienei 
24556—S. Stankui 
24563—K. Gudui

Peoples •asrBank

Vienas Miliūnas Doleriu 
Paskolinimui Ant Namų

.Jei jus manote statyti arba pirk
ti sau namą ir jums reikia pini- 
fiTU, atsilankykit i ši banką, kuri 
jau yra pagelbėjus! tukstan- 
ciams žmonių dėl įsigijimo namų 
ir pasikalbėkite su mumis. Mes 
gal būt galėsime ir jums pagel
bėti.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland A v. 
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoj Amerikoj sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankovvski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Saugus 6% 
Pirmi Mergiščiai 

Ir Bonai
Gaukit šiandien musų naują sąrašą sau

gių 6% pirmų morgičių ir auksinių bonų.
Kiekvienas jų yra geras, saugus in- 

vestmentas — jūsų pinigai bile kuriame 
jų bus pilnai saugus.

ši knygele taipjau pasakys jums, kaip 
jus galite pirkti auksinius bonus sulig Da
linio Išmokėjimo Pieno.

Rašykite ar kreipkitės dėl šios knyge
lės šiandie.

CENTRAL" ' BANK
TRUSTINft KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

24540—J.
|, 1070—K.
56466—T.

1 56467—J.
I 56468—V.
56569 -J.

Laureckui
Survilui
Narkuitytei’
Lenskianei
Turskienei

Kaušiui
56471—L. Karpiotui 
56472—J. Kaulaukienei
56173—J. Rimaičiui
56474—P. Petrilui

1071—-S. Kielui
24541—A. Staponaitienei
24545—A. Leviskienei
24546—M. Kielui

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminącija 
$5 ’

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

Ką tik sugrįžo iš Lie
tuvos Naprapatas 
Dr. P. P. Šimaitis

Lietuvoje per 
18 mėnesių tu
rėjo 2000 ligo
nių, davė 8000 
Naprapatiiškų 

gydymų, ypa
tingai su ge
romis pasek
mėmis gydė: 
mirštamas li
gas, vidurių 
li^us, reumati
zmų, silpnų re 
gėjimų, pami
šimų, galvos, 
nugaros, strė
nų gėlimų, šir

dies, kraujo, 
nervų ligas. Daktaras Lietuvoje sura
do naujus budus tas ligas gydyti.

2346 West 69th St.
kunvias So. VVestern Avė. 

Tel. Republic 5877.
Vai. nuo 0 iki U v. r., nuo 2 iki 1 v. 
pu pietų, nuo 6 iki 8 vai. vakui'e.

Visa elektrinė
Šitame gražiame rie
šuto medžio kabinete. 
Visiškai įtaisyta, ga- 

gata vartojimui už

S169.00
Lengvais išmokėji
mais su mažu prieki
niu primokėjimu už 

knygų vedimų.
RCA. Radiola 18 su tūbomis $115.00. šitas 

naujas apdirbimas tik už $169.00 susideda iš 
pilnos RCA. Radiolos 18, riešuto medžio kabi
nete su įdėtu spykeriu. Nepaprastai didelė ver
tė. Ateik šiandien pamatyti ir paklausyti.

Duosime geras kainas už jūsų senus radios
ir fonografus.

Be to mes įgalioti pardavinėti ir kitų iš- 
dirbysčių radios: Zenith, Majestic, Atwater 
Kent, Freshman, Sparton, Bosch, Colonial, 
Eveready, Victor ir Eiseman. Didelis pasirinki
mas.

Jos. F. Budrik, *
3417-21 S. Halsted St., Tel. Boulevard 4705

AUTOMOBILIU PARODA 1920
DABAR PamatyKit NAUJUS
£ 1929 CENTURY

HUPMOBILES j

Šie viską viršijantys Century automobiliai yya dabar geriausiai 
padaryti visose jų smulkmenose. Jie dabar viršija visus augščiau- 
sius standardus veikimo ir duoda naują išraišką mechanikos prin
cipams, gražumui ir tobulumui, kuriais dabar pasižymi visi Hup- 
mobile šešių ir aštuonių cilinderių Century automobiliai. Pamą- 
tykit juos dabar pas Balzekas Motors. Daug visokių stilių ir įren
gimų. Century šešių nuo $1345 iki $1645. 'Century aštuonių nuo. I 
$1825 iki $2125. Visos kainos f. o. b. Detroit.

NEW 1929 HUPMOBILE

Mes priimam senus 
automobilius į mai
nus labai geromis 
sąlygomis.

SIX & EIGHT
BALZEKAS MOTORS

6012 So. Kedzie Avenue
Parduodame varto
tus automobilius vi- 
šokių išdirbysčių 
geriausiom išlygom
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Lietuvių
Pirkit suu anglis tiesiai iš kasyklų 

I už ‘‘rasit’'
Sutaupinkit 35c
Ais apgarsinimas priimamas už $1 

Į ant pirmo užsakymo.
I Pocahontas. navy Standard, Uov’t _
| ar Wcst Va. Peerlcsš rųšies, geriausi tr stip- 
Į riausi anglys. Su šmotai*, be klinkerių, 

duoda dideli karšti—6 iki 40 tonų, $7.40: 
60 iki 1OO tonų. $7.20; egg $10.75: 
S9.26: Doinestlc Koksai 
ėlau* $1150: nut 
Franklin 6x3 egg 
nų veiii 
Chicagoje

I tuojaus 
tas svėranae. 
bandymui: 
gonų.

UNITED COAL BUYERS’ OF UHI- 
CAGO, 19 S. La Šalie St. Kasyklų 
Atstovai. Distributoriai Urmu. Te-

| lefonai Franklis- 5390—5391. — Kai
nu mažintojai publikai.

3 dienu išpardavimas, 
iki 75c ant tono. Rado munšaino

Miamlartl, Rool _ 
. - - ‘> šmotnin, be klinkt'rių, 

7.25; egg $1<L75: nut i 
<lel verdamojo pe- 

$11. <><>; Wi»Ht Ky. ar 
Pristatomi 5 to-' 

ar daugiau. C. O. D. vinur > 
r ąrtimeaniuoHC priemleAėiuoHe 
kaip norima. Miesto patvirtln- ' 

angly* parduodami iš- 
ką tik iš kasyklų, liestai iš va- i

Kejvirtadienį policija užtiko 
300 bonkų alaus ir apie 20 ga
lionų munšaino pas Stepą Ju- 
rovich, 2000 S. May St., arti 
Komensky 
tikta apie 
savininkas 
suimti.

mokyklos. Be to, už- 
50 įaugimo. Eliato 
ir du kostumeria.

Cicero
Parengimai, susirinkimai

tisuh

meldtiu kiekvieną šio tąinrašėio
skaitytoją. knAe kcnėia nuo Sub- 

Aciito arlia Muskulą Retiinalizino, Strė
lių Skaudėjimo (Luinbaro). Padatrro*

(Gout), parašyt man 
laišką, plukdant sa
vo vardą ir aiškų 
a«lresą. o aš prisių-
*su dykai Vieno Do
lerio \ ertės llonkų 
išbandymui m a n o 
Rheumntizmo Gyduo
lių. Aš noriu kiek
vieną kenėiantl įti
kinti savo lėšomis 
apie tai. ką Rali pa
daryt Ku'in's Rheti-

i matic Remedy. Aš 
esu tikras, kad bus 

Reros pasekmės ir jus patys j tai |siti- 
tikinsite pirma, noru duosite ntau ts'iit 
vieną centi Nebandykit atsikratys Re- 
umatiziną per kojas ar odą *n pagelta 
p)a»tčrių ar kitokių daiktų. Nebandykit 
išvilioti j| su ’ inimentals. elektra ar 
inaKiietizmu Neliandykit Išvyti ji *u Ui- ■ 
kalbėjimu. Jų* prhalot jj prašalint. Jis 
yra kraujuje ir jus turite vyti II laukan. ;

Ir aš tikiu, tą darbą atliks Kuhn's 
Rheumatic Remedy. Ketimatlzinas turi 
išeit, jei jų* norite pasUiuosuoti nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduolės 
panaikina skaudžius dieglius, muskulų 
gėlimą, gerklės sutinimą ir sąnarių su
stingimą.

Aš noriu parodyt
Jums, jei tik jus man pavelysite. Aš 
galiu daug prirodyt | vieną savaite, jei 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti 
jums dykai vieno dolerio vertės buleliu- ■ 
ką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas 
gyduoles jus vartojo). Jeigu jus nevarto- į 
Jot mano gyduolių, jus nežinot ką jos I 
Kali padaryti. Perskaitykit musų pasiū
lymą žemiau Ir reikalaukite 
Vieno Dole
rio boiikos 
Išbandymui 
tuošaus.

$1.00 Bonka už 25c.
lAbandykite ju* Kuhn’i* Riib-Acute ar- f 

iMtiMkitlii RiKUiuaiic . kn<l 4U- 1
notunirt ir jų*, kaip sužinojo tukMan- • 

kitų, jog Reumatizmas gali būt! 
prašalintas, ir mes nenorim uždirbt ant, 

i išbandymo. IttandyŪt—tai viskas ko I
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas1 

Į gelbsti jums, tuomet užsisakykite dau
giau. kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeivu baudimus 
tai ant to ir nšaltmlgs. Mes n 
mažą buteliuką, kuris neturi ’ 
siunčiame pilnos inieros I 
parsiduoda aplinkose už vii 
butelis sunkus ir mes turime 
Dėdet Šamui už persiuntimą.
privalot prisiųsti 2Ae. persiuntimo ir (pi- 
pakavimo išlaidoms, o tuojaus ąnlaikysi- 
te Vieno Dolerio Vertės Bulelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieku.

Kuhn Remedy Co.,
Dcp. T. G.

1855 Milwaukee Avė., Chicago, III.

negelbės, 
Munėiaino 
crlės. bet 

buteli, kokie 
<ną dolcrj. Uis 

užmokėti 
Todėl jus |

Specialistas gydyme chroniškų ir liauju li- 
mj Jei kiti negalėjo jumis išgydyti* atsilan- 
aSkit pas mane. Mano pilnas išegzarninavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums augryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skaudą, bet pats pasakys po 
galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj , 

nuo 10 rv*'' 1 po pietų.

St.l

1 po

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI

KONTR AKTORIAI

Vedame d r a t u s | 
naujau ir senas stu* 
baa pigiau negu ki
ti. Parduodam fla
teriui Ir viską ele
ktrišką.

4104 Archer A v 
Lafayette 3533

Velykų draugystės n a u d a i. 
Kaip žinoma, prie draugystės 
gyvuoja uniformai skyrius, pa
silaikydamas savistovai. Iš sky
riaus buvo atsišaukimas įvesti 
naują uniformą. Tą reikalą nu
tarta palikti prieš-pusmetiniam 
susirinkimui.

Gj kovos mėnesio susirinki
me bus priimami nauji nariai 
iki 45 metų. Visi pasinaudo
kite šia proga. Tai pirmas ir 
paskutinis tokis susirinkimas. 
Aplikacijas įstojimui gąlima 
gauti pas draugijos narius.

“News Boy”, p. Lukoševičius, visiems lengviausias ir paran- 
Kas norėtų taupinti centus, tai klausias būdas taupinti.
tegul padeda spulkoje. Tai yra Korespondentas

COHEN BROS
FURNITURE CO

Pereitą sekmadienį Draugy
stė Lietuvos Kareiviu turėjo 
susirinkimą, kuris buvo gan 
skaitlingas. Įstojo trys nauji 
nariai. Nauja valdyba užėmė 
vietas. Senas pirmininkas, Juo
zas Takazauskas, draugijai dir
bo per keletą metų. Naujam 
pirmininkui jisai velija kuo 
daugiausia pasekmių.

Naujas pirm.. Juozas Kuz- 
mickas-Uktveris pasižadėjo dir
bti kiek galint geriau. Prie to, 
kvietė visus bendrai veikti, o 
pasekmės’ esą bus geros. Tai 
yra teisybė: kur sutartinas 
bendras veikimas, ten ir pasek
mės.

Nutarta rengti pramogą po

Lietuvių y Namo Bendrovės 
metinis •parengimas jau atsibu
vo. Iš didelio bubnijimo per 
komisarų gazietą ir didelių gar
sinimų nieko didelio nebuvo. 
Kanklių choras suvaidino ope
retę “Grigutis”. Vaidinimas 
nieko sau. Bet jau tie solis- 
tfti... Ale ką čia: viskas išėjo 
“fain”, publikos buvo pilna sve
tainė. Vienok rengėjams de
ficitas. Kaip tai? Paklauski
te rengimo komisiją. Bet tai 
ne mano 
kad gerai 
vilniečiai.

veikalas. Visi žino, 
pelnė kankliečiai ir

'•ĮHB
S. L. A. 194 kuopos rezoliu

cija jau tiipo komisarų gazie- 
toje,' vadinasi pirmiau, negu 
Susivienijimo organe “Tėvynė
je”. Tur būt kuopos “tėtušiai” 
pasirinko naują organą. Aš sa
kiau, sakau ir sakysiu: apsau
gok, lietuviškas Perkūne, mus 
nuo tų “geradarių”. Jei ne tas 
milionas dolerių, tai jų nema- 
tytumei. Ale veltui jų triūsas, 
nes visiems aišku, kad milioną 
dolerių tvarkyti reikalingos yra 
rimtos ir ne tuščios galvos. 
Tavorščių nelaimei, jų tarpe to
kių galvų nėra ir nebus.

Sveikatos Dalykai
Daktarai pataria

KŪNO IŠVALYMĄ
Nesirūpinkit jei tiek daug skaito

te ar girdite apie influenzų.
Nėra verta rupiniis kiekvienų kar

tų kai atsikvepiate.
Prastos mintys ir baimė padarė 

daugeli žmonių pusiau ligoniais, j
besirūpinant apie tuos baisius daly-P šiandien, šeštadienio vakare, 
kus, kurie niekad neatsitinka. Pa- _ i . t v.. r>prasti šalčiai Rali būti lenprvai iš-1 dldziaUSltlS mUSKŲ ballUS. JvGH- 
plauti iš sistemos su keliomis do-; gja Raudonos Rožes kliubas. 
zomis Nature s Lawlax, tikru toni-; .. T . . . .
ku, veliančiu kaipo laiativas. Tuk-j Draugija Lietuvių Kareivių ruo- 
stančiai žmonių vadina Nature’si šiasi laimėti pirmą prizą. Juk 

paiSSIS kariuomenė visk, gali. 'Pama- 
tuojaus ima Nature’s I-awlax, kad 
išvalyti ir sureguliuoti jų skilvį, ink-;
sĮus, kepenis ir vidurius, tuo susta- 
bdant ligų pirm jai įsigalint. Leng-; 
va, ar ne?

Šalčiai, galvos skaudėjimas, vidų-1 
riu paįrimai, ętrėnų skaudėjimas 
veik visados paeina nuo susirinku- diena vasario šauniausios iškil
siu jūsų kūne nuodų.

Pradėki! šiandie budavoti savo ap-

tysime.

Sausis baigiasi, užeina gavė
nia. Parengimai sustoja kitur, 
bet Ciceroje tai ne. štai 17

mes. Paprastas kurpius (kaip
sigynimą prieš ligų su šiais gerais Baltuška) virsta šviesiausiu ku- 

ši tikra senovinė angliška gyduo- nigaiksČIU, duoda įsakymus, 
tvarka puikiausi. Vargšai tik 

Visiems įdomu ži- 
Na, ir ne- 

ksti. Vė- 
tėmykit

16, Nature’s Lawlax, parsiduoda 
tiekose tik mėlinose dėžutėse Po 
ir 50 centų, su pinigų 
rantija.

Jeigu jus gyvenate 
galite gauti Nature’s 
minio daktaro $1.00 
tė bus greitai pasiųsta uždarytu lai
šku tiesiai jums i .4, John U. Wilcox 
Co., 4718 North St. Louis Avė., 
Chicago.

gražinimo
25c

kaime ir 
Lawlax, 

dydžio dežu-

džiaugiasi.
noti kas ten bus. 
sakysiu, ba dar per 
liaus pranešiu, tik 
“Naujienas”.

kiek nors

1401-1409 So. Halsted Street
Phone Canal 0300—0301

37 metai toj pačioj vietoj ir 
po ta pačia vadovybe

Cohęn Bros. Furniture Company yra at- 
sakominga’ir užtikima įstaiga, kuri yra biz
nyje per pastaruosius 37 metus. Mes sutei- 
kėm musų rūpestingą ir patikimą patarna
vimą 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 kuoilgiausia laikytų.

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

arba

Jis
duojamas per

Dr.B.McNicholas
"roseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

fNViąoąATlKO 
voa comvai**1-**1*

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

MALT TDNIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

MALT TONIC'O

Extra Pale Alaus

RIFKCSHlNO 
OOOO JO* THt HOrt»

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Jta £coi»omfc«7 Traneportuflon

CHEVROLET

Žymiausias Chevrolet
Visoj Chevrolet Istorijpj

-Šešių cilinderių už kainą keturių/!

pasekme 4 metų vystymo ir 
virš miliono mylių bandymų

4

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING*

Geriausias materiolas, pigiausioi- 
<ainos. Greitas patarnavimas. Kre- 
litas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Te! Cicero 130

Spulkoj šiemet yra 
naujo kraujo. Senas darbuo
tojas, S. Rutelionis, dirba nak
timis, tai iš spulkos valdybos 
pasitraukė. Jo vietą užėmė 
naujas energingas veikėjas

RADIOS! RADIOS!
Delei musų milžiniško užsisakymo ir j 
taip pat didelio išpardavimo čia pa-! 
duodame žymiai nužemintas kainas, 

kultos yra sekamos:
Atvvater Kent 40 už .....
Ereshman Q., 15 už .....
Steinite 7 už .................
R. C. A. Radiola 18 už
Sparton už ......................
Zenith naujas elektrinis setas $150.00
Radiola 60 už ..........................  $147.00
Majestic 71 už $137.00

$77.00
$69.00
$75.00
$95.00 I

$115.00;

Niekad dar jokis naujas automobilius 
nebuvo publikai patiektas taip pilnai 
išbandytas kiekvienoje smulkmenoje, 
kaip žymiausias Chevrolet visoje Chev
rolet Istorijoje.
Keletą metų atgal Chevrolet Motor 
Company sugalvojo ir pasibudavojo sa
vo pirmą eksperimentai) 6 cilinderių 
motorą. Tas labai reikšmingas žings
nis liko padarytas todėl, kad Chevrolet 
inžinieriai žinojo, jog šešių cilinderių 
motoras yra tikrai geriausiai subalan
suotas motoras — ideąlis jėgos gamin- 
tuvas patenkinimui augančio publikos 
reikalaVimo didesnes atsargos jėgos, 
greitesnio įsibėgėjimo, ir virš visko — 
LYGAUS, TYKAUS VEIKIMO.
Laike pastarųjų keturių metų virš šim
to šešių cilinderių motorų—visokiąu- 
sios galimos rųšies — liko pabudavo- 
ta Chevrolet inžinierių ir išbandyta 
General Motors Bandymų Laukuose. 
Tai buvo vienas iš plačiausių ir did-

motoras 
geriau-

cilinde-

šiaušių bandymų, kokiuos daryta su 
kokiuo nors automobiliu. Laikas nuo 
laiko eksperimentaliai modeliui būdavo 
išardomi peržiūrėjimui, pertaisomi ir 
vėl bandomi — iki dabartinis 
liko išvystytas ir pripažintas 
sias.
Kol ėjo vystymas naujo šešių
rių motoro, kiti Chevrolet inžinieriai 
tobulino kitas “chasis” dalis. O kita 
didelė automobilių organizacija—Fish- 
er Body Corporation — pašventė savo 
milžiniškus turtus sukūrimui pui- 
k i aui s i ų, tvirčiausių ir gražiausių 
“bodies”, kokių kada patiekta prie pi
gios kainos automobilių.
To pasėkoje, žymiausias Chevrolet pa
siūlo toki tobulą, taip gerai sutvarky
tą, įrengtą ir subalansuotą automobi
lių, kokio dar nebuvo tarp pigiųjų au
tomobilių. Kiekvienu žvilgsniu — jė
gos, greitumo, lygumo bėgimo, aselera- 
cijos ir tykumo ėjimo — jo veikimas

yra tikrai pastebėtinas. Jis nepapras
tai lengvas valdyti ir tiek pat smagus 
važiuoti. Jo operavimo ekonomiškumas 
yra taip didelis, kad jis padaro DAU
GIAU KAIP 20 MYLIŲ ® GALIONU 
(hĄSOLINO. O jo išorinis gražumas, 
prašmatnumas ir puošnumas iššaukia 
kiekvieno pasigerėjimą.
Jus privalote ateiti ir apžiūrėti šį ne
paprastą automobilių. Ateikite šiandie!

(

The 
KoadsO 
The/ 
I’hiėtoi

.. ..............*525 

....... .........*525 
Th« 
Coupe 
The
Scdan......i *•t««... J
TheSport 
Cabriolet U“J
The Convertible
Landau
Seda n Delivery ••»«»««•... $595 
Light Delirery

t yį Ton Chataia $545
1Ton Chattlt $ACA
wlthCab......................................

Ali pricet f. o. b. Fllnt, Mich.

st

1929 
$129.00.

Eagle Restau rant
Populiariškiausias lietu1 

! restaurantas šioje apielinkčje
VV. C. Lukaus

Savininkas
1745 S. Halsted

Canal 1547

! šita graži Atwater Kent Radio
m. su visa kuo tik už 

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrė gydime 
privatinių ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, kurie nori ge
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 sskmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus
žmonių kasmet. Su-l,r. K®88 
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tu pra
žūtingų ligii. Jo gydymas išgydo 

UŽSISEN ĖJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLES, PROSTATE IR ŠLAPI- 
N1MOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge
riausi ir labiausia patenkinantį gy- 

I dimą. To pasekmė yra, kad skait
lingi būriai pacientų kasdie užpildo 
ofisą. Tūkstančiai žmonių, kuris 

; kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
laimingi.

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street,
Kampas Monroe, Chicago, III.

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedėliomis nuo 10 iki 1. Pa- 
nedeliais, seredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt mėty šiame name.

Ateikite ir Pamatykite Šiuos Sensacingus Naujus Automobilius
Atlankykit arčiaus} Chevrolet Vertelgą

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus 
Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

SOUTH— (Continued) 
Belo Chevrolet Company 
8622 Commereial Avė. 

Warme Motore, Ine. 
Chicago Helghta, III. 

Argo Motor Comnany' 
0211-10 Archer Ave„ Argo, IU. 

Young A Hoffman 
1709-11 W. 90th S t. 

Aehland Avė. Motor Balea 
0486-42 8. Aehland Avė. 

Norman M. Barron Chevrolet 
Balee 

2389-48 W. lllth 8t. 
Bauman Chevrolet Balee 

8016-20 Archer Avė. 
Caley Brothere 

10688 8. Mlehigan Avė. 
NORTH 

Uptown Motors Corporation 
4809 Broadwuy 

Weecott-8chonlau Company, Ine. 
1240 Chicago Avė., Evaneton

SOUTH

F. L. Orawford Motor Balea 
0821 Cottage Grote Avė.

Wltte Motor Baleo 
Blue aland, III.

. Behuller A Hat nėr Chevrolet Co.
4741 Cottaae Grote Avė.

Bpooner Motoro. Ine. 
Harvey, UI.

MeManua Motor Balea 
6711 B. Weatern Avė.

Mlehigan Avė. Chevrolet Co.
2234 S. Mlehigan Avė.

Nleburger Chevrolet Company 
7744 Stony lalanti Avė.

A. 4. Ooeterbeek Motor Co.
7041 8. Halsted St.

Orme Bros. A Bheeta Motor Co.
6622 Cottage Grove Avė. 

Superior Motor Baleo
_____ 6943 8. Halsted St.

u

t
Albany Park Motor Balea 

3102 Lawrenoe Avė.
Blameuaer-Egan Chevrolet Balee 

Nile* Center, III. 
Dea Plainea Motor Co. 

Dea Plainea, III.
Mllnaukec Avenoe Motor Balee 

2004 Mlhvaukee Ava.

WEST

Kmart Chevrolet Company 
l4k Grange, UI.

Dea Plalueo Valley Motor Hales 
Lemont, IU.

Weet Auto Balea 
2682 WuHhlngton Blvd. 

Drlje Motor Balęs 
6528 Roosevelt Roud, Oak Park 
Georgo W. Durst Chevrolet Co. 

741 VV. Jackaou Blvd.

w

ar pas kitus

WEST—(Continoefl)
Elmwood Park Motor Co. 

Elmwood Park, IU.
PIvek’H Balee A Bervtee 
2432-40 8. Kedele Avė. 
Keenan

0328-20 W. Kxa »t., vievrv, *u. 
Klng Motor Balee 

Maytvood, III.
Lewie Auto Salec 
8400 Ogden Avė. 

Murray Service A Motor Co.
682 Madieon Št.» Oak Park, m.
Kay O'Connell Motor Company 

4620 W. Madleon St.
Harry M. Reld Motor Compaay 

0810 W. North Avė. 
Koosevelt Motor Nalea 
3838 Rčoeevelt Roa4 
R. A N. Motor

6827 Ogden Avė.. nnw;
Taylor, Chevrolet Halee 

Melrose Park, IU.
E. H. Fleck A Compaay 

Hinsdale, Hllaola

Chevrolet Balee 
22d St., Cicero, IU. 

Inj Motor Nalee 
Maywood, III.

ttalea 
Berwy«

s
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Publiahed Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Ncw« Pub. Co., Ine. 

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500 
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates: 
$8.00 per year in Canada . 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.__________________
Entered as Second Clasa Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III, — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00
Dviem mėnesiam .................. 1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų .............................. 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ....................................  $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

krašto valdymo darbas užimda
vo daug laiko piliečiams, ir to
dėl dalyvauti tame darbe galė
jo tiktai pasiturintys žmonės, 
kuriems dirbo kiti (daugiausia, 
vergai); kad prie tokios tvarkos 
galėtų savo pilietinėmis teisė
mis naudotis beturčiai, tai val
stybė buvo priversta maitinti 
juos. Antra pasėka buvo ta; kad 
tokia demokratija galėjo veikti 
tiktai palyginti mažam plote; iš 
tolimesnių vietų vaikščioti j pi
liečių susirinkimus nepatogu, ir 
juo valstybės teritorija augo 
labiau, tuo didesnė jos gyven
tojų dalis darėsi faktinai at
skirta nuo dalyvavimo valdžio
je. Ilgainiui demokratiškai be
si tvarkus valstybės centras

gyti vėliau.
Gi Baltimore and Ohio kom- PRANEŠIMAI

GREIT BUS PENKIOLIKA METŲ

Ateinantį mėnesį sukaks penkiolika metų, kaip gy
vuoja “Naujienos”. Aprie pradžią 1914 m. susiorgani
zavo Chicagoje Naujienų Bendrovė (Lithuanian News 
Publishing Co.), ir tų metų vasario mėnesio 19 dieną 
pasirodė pirmas “Naujienų” numeris.

Pradžioje jos ėjo, kaipo savaitinis laikraštis. Kilus 
Europoje didžiamjam karui, buvo galima numatyt, kad 
žmonės norės skaityt žinias kasdien, todėl nuo rugpiu- 
čio m. 4 dienos “Naujienos“ virto dienraščiu.

Taigai ateinantį mėnesį švęsime’ penkioliktas meti
nes “Naujienų” sukaktuves.

Pažvelgus atgal į tą pragyventąjį laikotarpį, tenka 
pasakyt, kad tai buvo vienas turtingiausių dideliais įvy
kiais tarpų žmonijos istorijoje. Per tuos penkioliką me
tų praržė baisi pasaulio karo audra, sugriovė keletą 
galingų imperijų milžiniškos revoliucijos, susikūrė vi
sa eilė naujų valstybių. Ir mes, Amerikos lietuviai, per 
tą laiką taip pat pergyvenome daug atmainų, taip mu
sų materialiame gyvenime, taip ir musų sielose.

Suprantama, kad visa tai atsispindėjo ir “Naujie
nose”. Reikia manyt, kad pasaulio įvykiai ir musų vi
suomeninis gyvenimas rado sau pusėtinai teisingą at
spindį 'šiame dienraštyje, jeigu per tiek metų jisai ga
lėjo išlaikyti aštriausią kritiką iš visų pusių. “Naujie
nos”, kaip buvo, taip ir tebėra pirmas ir didžiausias 
lietuvių dienraštis Amerikoje.

Turime viltis, kad jisai toks bus ir toliaus — dar per 
ilgus, ilgus metus. Žinome, kad apie tai neabejoja ir tie 
tūkstančiai musų skaitytojų, kurie per šiuos penkioliką 
metų pasidarė musų draugai. ‘

Penkiolikos metų sukaktuvėms pažymėti, “Naujie
nos” išeis padidintos. Redakcija bus labai dėkinga tiems 
draugams, kurie prisius jai savo atsiminimus iš tų lai
kų, kada “Naujienos” kūrėsi, ir iš pirmųjų musų dien
raščio gyvavimo metų.

DEMOKRATIJA IR KLASIŲ 
INTERESAI

Tęsdami p. R. Arimanto . at
sakymo “Naujienoms” gvildeni
mą, prieiname demokratijos 
klausimą. Musą oponentas su
pranta demokratijos idėją, kaip 
matyt, abstrakčiai, kaip kokį 
nuo gyvenimo aplinkybių visai 
nepriklausantį daiktą. “Tyro de
mokratizmo idėją” jisai randa 
pas senovės Romėnus ir reko
menduoja mums susipažinti su 
mintimis iškalbingojo tribūno 
Cajaus Canulejaus, pravedusio 
445 m. (prieš Kristaus gimimą) 
įstatymą apie luomų panaikini
mą.

Senovinė ir moderniškoji 
demokratija

Nors į savo išvedžiojimus 
apie “tyrąjį demokratizmą“ 
gerb. R. A. įpynė komplimentą 
“Grigaičio iškalbumui”, bet mes 

'vistiek negalime priimti jo en
tuziazmo Romėnų demokratijai 
be didelės porcijos skepticizmo. 
Ji anaiptol nėra taip graži ir 
tyra, kaip jam rodosi.

Tyros demokratijos senovės 
Romoje niekuomet nebuvo. Ro
mėnai laike vergus, kurie, su
prantama, neturėjo jokių poli
tinių teisių. Geriausiame atsiti
kime tad Romėnų (kaip ir se
novės Graikų) demokratija bu
vo tiktai laisvų žmonių valdžia. 
Bet ir tarp laisvųjų Romos val
stybės gyventojų anaiptol ne
buvo teisių lygybės. Buvo daug 
skirtumų tarpe Romos miesto 
gyventojų ir užkariautųjų pro
vincijų gyventojų; o pačiame, 
mieste — skirtumas tarpe "pat- i

ricijų” ir “plebėjų”. Visa vidu
jinė Romos istorija, iki impe
ratorių laikų (kuomet demokra
tiją pakeitė despotizmas), susi
dėjo iš'kovų tarpe tų dviejų 
luomų. “Tribūnai”, kurių vieną 
(Cajų Canulejų) mini p. R. A., 
buvo institucija, kurią iškovojo 
“plebėjai” (paprastoji liaudis) 
savo reikalų apgynimui nuo 
“patricijų” (sakytum, bajorų) 
godumo.

Be to, Romos demokratijos 
laikais nebuvo laisva šeima, 
žmona ir vaikaiz ne tik neturė
jo jokių politinių teisių, bet 
negalėjo net turėt nuosavybės, 
kaip vergai. Jie buvo, galima 
sakyt, šeimos galvos (pater fa- 
milias) nuosavybė. Taigi ir iš 
laisvųjų Romos gyventojų tik
tai šeimų galvos naudojosi pil
nomis politinėmis ir pilietinėmis 
teisėmis.

Šitoje ant vergijos pamato 
pastatytoje, j priešingus kits 
kitam luomus suskilusioje siste
moje, kurioje net iš laisvų žmo
nių tik maža dalis turėjo bal
są valstybės reikaluose, — ieš
kot šitoje sistemoje “tyro de
mokratizmo” pavyzdžio yra 
daugiau, negu keista.

Musų gadynės demokratija 
tečiaus skiriasi nuo to R. Ari
manto “idealo” ne tiktai tuo, 
kad mes atmetame vergiją ir 
“patriarchališką” tėvo galią ant 
šeimos narių. Naujoji gadynė 
taip pat yra išvysčiusi ir tam 
tikrą aparatą žmonių val/ai pa
reikšti demokratinėje valstybė
je: rinkimus baliotu ir parla
mentą.

Visose senovės demokratijo
se įstatymai buvo daromi pilie
čių sueigoje: ne atstovai, bet 
patys žmonės (suprantama, tie, 
kurie turėjo balsą) buvo įstaty
mų leidėjui. Tai turėjo dvi la
bai svarbius pasėkas: viena,

(miestas) pavirto tiktai maža 
salele milžiniškoje beteisės ir 
despotizmo juroje; ir aišku, kad 
šitokiose sąlygose demokratijos 
žlugimas buvo neišvengiamas.

Aukščiau išdėstytieji faktai 
rodo, kad klasiškos senovės de
mokratija nieku budu negali 
Luti mums pavyzdys. ^Terminas 
pasiliko tas pats, ką vartojo se
novės graikai, bet jo turinys 
pasidarė kitoks.

(Pabaiga bus)

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
(Tęsinys)

Tur būt svarbiausios dabarti
nei bylai reikšmės buvo patvar
kymas, reikalaująs, kad kom
panija laike trijų metų nuo ga
vimo ordinanso, pastatytų Cice
ro miestelio ribose tris paša žiū
rinių traukinių stotis; kad ji 
leistų keturis pasažierinius 
traukinius kasdien (išskirus 
sekmadienius) rytmečiais nuo 
6 iki 8 valandos ir keturius pa
vakariais nuo 5 iki 7 valandos; 
reikalauta taipjau, 'kad kompa
nija teistų keletą pasažierinių 
traukinių dienos laiku.

Taigi, p. Ūselio aiškinimas 
nurodo, kad teisę nukloti, palai
kyti ir operuoti įgelžkelį buvo 
duota Chiacgos SoiUhhvestern 
gelžkeliui ir jos paveldėtojams 
jsakmiai — idant gelžkelio lini
jos butų operuojamos pasažie- 
riniams traukiniams bėgioti.

Bet kompanija nepastatė, tri
jų melų laiku, tų trijų pasažie
rinių stočių ir neleido keturių 
pasažierinių traukinių kasdien 
(išskirus sekmadienius) rytme
čiais ir ir pavakariais, nė gi aie- 
nos laiku; traukiniai nesusto
davo pasažierinėse stotyse. 
Kaip tik priešingai: kompanija 
visai neišpildžiusi reikalavimų, 
kurie jai buvę pastatyti, kai ji 
priėmė, kontraktą ir miestelio 
ordinansą. rodei Southwestern 
gelžkelio kompanija ir jos pa
veldėtojai praradę visas teises, 
ir vėlesnis naudojimas gelžke
lio bėgių buvo jau visai nele
galia.

Gegužės 10 dieną 1920 metų 
Cicero miestelio trustisai išleido 
dar vieną ordinasą, būtent lie
čiantį Baltimore and Ohio Chi
cago Terminai Company. Tuo 
ordinasu norėta panaikinti visi 
pirmieji ordinasai, suteikiantys 
teises ir įsakantys priedermes 
Chicago Southvvestern gelžke
liui. Tuo patim ordinasu, tarpe 
kita ko, garantuota Baltimore 
and Ohio Chicago Terminai 
kompanijai, jos rendauninkams 
arba paveldėtojams teisė nuklo
ti, palaikyti ir operuoti dvi gelž- 
kelio linijas su šaliniais bėgiais, 
nutukimais (svičiais) ir kito
kiais prietaisais. Jai leista tai 
daryti ant tokios savasties, ku
rią ji tuo laiku turėjo ir kurios 
savininkė buvo Ciceroje.
\Bet, sako p. Ūselis, šis ordi
naras nepareiškia įsakmiai, kad 
Baltimore and Ohio kompanijai 
duotas buvo leidimas nukloti, 
palaikyti ir operuoti gelžkelio 
linijas 16-toje gatvėje. Kompa
nijai duotas buvo leidimas taip 
daryti tik ant tos žemės, kurią 
ji tuo laiku valdė ar galėtų j-

panija nebuvusi savininkė gelž
kelio 16-toj gatvėje nė pir
miau 1920 metų, nė vėliau. Jai 
tą gelžkelį negalėjusi teisėtai 
pavesti nė South^estern kom
panija, kadangi ši kompanija, 
neišpildžiusi pirmesnių ordinąn- 
sų, praradusi visas savo teises.

Toliaus p. Ūselis pabrėžia tą 
faktą, kad Cicero miestelio trus- 
tisų ordinansas, išleistas 1920 
metais ir garantavęs Baltimore 
and Ohio gelžkeliui teisę nuklo
ti, palaikyti ir operuoti dvi gelž
kelio linijas, buvęs padarytas 
neteisėtai ir todėl bereikšmis. 
Dalykas tokis, kad tuo laiku, 
kai šis ordinasas tapo išduotas, 
Illinois valstijoj buvo įstaty
mas, reikalaująs tokiam ordi- 
nansui išleisti sutikimo dau
giau kaip pusės gyventojų, ku
rių savastis prieina (frontage) 
prie gelžkelio. šitokis gyvento
jų sutikimas nebuvo užregis
truotas nė miestelio klerko, nė 
bet kurio kito valdininko ofise.

Tokie, man rodosi, yra svar
besnieji pareiškimai išdėstyti 
kalbamoj byloj. Pakartosiu juos 
čia trumpai.

Baltimore and Ohio kompa
nija sako, kad ji teisėtai įgiju
si privilegijas naudotis žemės 
ruožtu gelžkeliui į pietus nuo 
16-tos gatvės; kad pramonių 
skaičiui padidėjus prie to ruož
to, joms (t. y. pramonėms) ir 
publikai pątarnauti ir teisėtą 
biznį varyti, kompanijai yra 
reikalo ir antrą gelžkelio lini
ją operuoti. Bet kai kurie Ci
cero gyventojai kliudę jos dar
bui, kai ji taisė gelžkelį. O po
licijos viršininkas, trustitų į- 
sakymu, visai sulaikę darbą.

Cicero miestelio trustisai sa
ko, kad kompanija privalo aiš
kiai įrodyti, kad jai reikalinga 
antra gelžkelio linija kalbamu 
ruožtu. Ką miestelis prie to 
dar turi pasakyti, tai gal teis
me parodys.

P-nas Ūselis, iš savo pusės, 
kaip vienas vietos piliečių, pa
reiškia: 1—kad pirm daugelio 
metų miestelis leido 16-tos gat
vės ruožtu nukloti gelžkelį pa- 
sažieriniams traukiniams; 2— 
kad Southwestern kompanija 
praradusi ‘tas teises, ba nepil
džiusi kointrakto reikalavimų; 3 

kad Southvvestern' kompanija 
negalėjusi pavesti šį ruožtą 
Baltimore and Ohio kompanijai, 
ba pati netekusi teisių; 4—kad 
Cicero miestelio ordinansas, į 
galiavęs Baltimore and Ohio 
kompaniją nukloti, palaikyti ir 
operuoti dvi gelžkelio linijas 
16-toj gatvėje buvo neteisėtas, 
ba negauta sutikimo šitokiam 
ordinansui iš daugiau kaip pusės 
gyventojų, kurių savastis priei
na prie kalbamo žemės ruožto, 
kaip kad reikalauja Illinois vals
tijos įstatymai; 5— kad praeity 
buvo duotas leidimas pasažieri- 
niams traukiniams operuoti; o 
dabar norima gelžkelį naudoti 
komerciniams tikslams (l’rei- 
tui); 6—kad ta vėrinių traukinių 
operavimas esąs žalingas apie- 
linkės gyventojų interesams.

Reporteris.
________ 21________________ -

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

Wm.J.Kareivh 
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

PRANEŠIMAS 
ROSELANDIEČIAMS IR 

AP1ELINKĖJ -
FELSEN TRAD1NG CO., 
11902 So. Michigan Avė,,

M E AT MARKET IR GROSERNfi
Atgal pastatė lietuvi managąrį, 

kuris lietuviams maloniai patarnaus, 
šita kompanija yra labai dideli ir 
viską gali parduoti daug pigiau ne- 
ku kitur.

Meldžiu atsilankyti ir persitikrinti.
Su patarnavimu

E. SITAVIČIUS, 
Managerius.

Kun. M. X. Močkus ateinanti sek
madieni, Sausio 27 d., nuo 9:80 ryto, 
Mildos svetainėj, 8142 So. Halsted 
St., kalbės temoj: “Jėzaus Stebuk
lingi Gydymai Ligonių“. šioj pra
kalboj paaiškės: kokiu budu Jėzus 
gydė ligonius. Rengia Liet. Laisva
manių kuopa. Kviečia visus

Komitetas,

Joniškiečių L. K. Kliubo metinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, sau-’ 
šio 27 d., 1 vai. po pietų, p. J? Gri
gaičio svetainėje, 4450 So, Westem 
Avė. Visi Joniškiečiai kliubo na
riai malonėkite atsilankyti, nes daug 
turim svarbių reikalų aptarti taip- 
pat prašome nesivėluoti atvykti ant 
paskirto laiko. J. K. Valdyba.

Teatrališko Kliubo šokis įvyks sau
sio 26 d., visiems gerai žinomoje 
vietoje, Ežerskio svet., 46 ir Pauli
na gatvės. Pradžia 8 vai. vak. Mu
zika K. of Y. Council 13.

S. L. A. 6 Apskričio suvažiavimas 
įvyks šį septintadienį, sausio 27 d., 
Liuosybės salėje, 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia lygiai 1 vai. po pietų, 
Gerbiami delegatai-tės perdaug nesi- 
vėluokite, nes tai yra metinis apskri
čio suvažiavimas, kuriame turėsime 
išrišti daug reikalij. Taipgi suva
žiavime dalyvaus Centro generalis 
org. A. Žukas.

— K. J. Semaška, apskr. sekr.

St. Charles, III. — D. L. K. Vy
tauto draugystė laikys savo metinį 
susirinkimą, sekmadieny, sausio 27 d., 
1929 m., 1 vai. po pietų, svetainėj, 
po airišių bažnyčią. Teiksitės ant 
laiko pribūti. Nut rašt. F. Siliunas.

MetinJ Balių rengia Jaunų Lietuvių 
Amerikoje Tautiškas Kliubas šešta
dieny, sausio 26, Auditorium svet., 
3133 So. Halsted St. Gerbiama pu
blika ir kliubo nariai visi be skir
tumo atsilafikykit. Norintieji įsto
ti į kliubą bus priimami veltui.

— Komitetas.

DEL PIKNIKŲ — kontraktuokite 
su “Elm Tree Grove“, 6543 Irving 
I’ark Bouievard prie užbaigos gatve- 
karių linijos, $25,000 šokiams pavili- 
įonas, kųknia, Bovvling Alley. Visi 
parankumW>" Užveizda

ALBERT SCHREINER, 
6437 Nevvgard Avė. 

Phone Sheldrake 4105

Town of Lake priklausančių susi
vienijimui draugijų valdybos bei įga
liotiniai malonėkit susirinkti 28 d. 
sausio š. m., šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėn, kertė 46-tos ir So. Wood 
gatvių, 7:30 vakare. Bus svarstymus 
susivienijimo likimo. F. J. P ulėj kis, 
4629 So. Washtenaw Avė.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.
XXX?XXXXXXXXXXXXXXxXXXXXJ

Reumatizmas
Sausgėlė

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 5Qcu 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS

DRESIŲ DEZAIN1NIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius Mel savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

master college 
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, princlpalas

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

3259 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų nie- 
tų patyrimas 
ir nuolatinis 
sekimas nuu-B Bm B| 
jų išrad i m

pa veiksi uMyĮgąl 
t r; i u k ime ūžti
krina jums ge 
rą darbą.
Be extra pri.- ji jB, 
mokėjimo va- 
žiu o.i u nu foto- 
grafuoti namus, pagrabus, pi 
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

Telefonas Yards 1546
Chicago, III.

‘‘SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11108-10 Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigus Gruodžio 31, 1928, padarytas Viešų 
Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI
Loans and Discounts ............. ........................................... $2,826/416.99
Overdrafts ................................L................................................... 779.59
U. S. Government Investments ....................... •................ 102,958.29
Municipal and Corporation Bonds ..................................... 704,516.10
Banking House Eųtiity .................. '..................................... 168,600.00
Fumiture and Fixtures ...............;......................................... 16,861.60
Cash on Hand and Due from Banks .....................C  741,042.77
Other Sundry Resources ......................... .................N  1,295.25

Totai Resources .................................................... į $4,562,470.59

ATSAKOMYBĖ *'

Capital Stock ........................................................................ $200,000.00
Surojus, ............................................................................._...... 200,000.00
Unaivided Profits ................ .................................................. 126,600.14
R e serve Account ...................................................................... 81,557.72
Dividends Unpaid .......................................................  _...... 8,050.00
Deposits ................................................................................ 3,970,796.04
Due to Banks ............................................................................ 10,406.90
Other Sundry Liabilities ....................... _............. 15,059.79

Totai Liabilities ................................................... .7 $4,562,470.59

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

Advokatas J. P. Waitches
(Vaičius)
PRANEŠA

Kad jis persikėlė j naują vidurmiesčio ofisą: 
127 N. Dearborn Street

Ruimai 928-935—ant 9-tų lubų 
Telefonas Franklin 4177

Valandos nuo 9:30 ryto iki 1 valandos po pietų

ROSELANDO OFISAS 
10756 Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Valandos nuo 3 iki 9 vakare, išskiriant Ketvergus

NAMŲ TELEFONAS—PULLMAN 6377 V
U-- -r-------HTr-iir-1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXX1 
__ ___ - — _ •

DIDELIS KAINŲ NUMESIMAS
Ant Garsiųjų

Victor Smaukiamųjų ir Rūkomųjų Tabakų
* Visos naturalės spalvos—nėra dažytos.

Machorka, Rusiškas šniaukimasis Tabakas, svaras ... 
Volga, Rusiškas šniaukimasis Tabakas, svaras ..........
Kashuba, Rusiškas Šniaukimasis Tabakas, svaras ....
Sobieski, Lenkiškas šniaukimasis Tabakas, svaras ... 
Tikroji Machorka (iš Rusijos) šniaukimasis Tabakas 
Vengriškas Pipkių Tabakas, 14 uncijų .......
Augštos rųšies tabakas (dėl pipkių ir cigaretų)

Rusiškas Cigaretų Tabakas
(Stiprus) svaras ................. t.....
(lengvas ar vidutinis), svarąs ..
(lengvas ar vidutįpis), svaras ..

50 
>0 
50 
50 

.70 
.50 

$1.00

Sultana No.
Sultana No.
Sultana No.
Mes taipjau turime augštos rųšies—iki $5.00 už švarą.

Mes turime pilną pasirinkimą rūkymo reikmenų: ci- 
garninčių, cigaretams popieros, $lzų, šniaukiamojo taba
ko dėžučių ir pipkių, viskas importuota. Vienas paban
dymas jus įtikrins, kad musų* tabakai yra geriausi. Už
sisakant per paštą prie viršminėtų kainų reikia pridėti 
persiuntimo lėšas. Jei norima pasiųsti C. O. D., reikia 
kartu su užsakymu prisiųsti $1 depozito.

VICTOR TOBACCO CO.
554 W. Roosevelt Road, Chicago, III.

Įsteigta 1879 Tel. Dearborn 3023
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxx^

2
3

$1.50
$1.50
$2.00

JUS NEGALITE SUSTABDYTI 
SALTA ORĄ l

Bet jus galite užmiršti savo apšildymo 
nesmagumus ir palaikyti savo namą šiltą, 
vienodos temperatūros visą žiemą, kurui 
vartojant Consumers Garantuotus Anglis 
ar Koksus.

“Kiekvienas tonas turi patenkinti, ar- 
ba mes juos atsiimsime ir sugrąžinsime 
jums pinigus?’

PIRKIT SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

(cjnsumers @mpany,
^tesTfiSMSirCOAL- ČOKĖ - ICE 

I <Mori' BUILDING MATERIAL

^SBSZSSSSSSSSSSSSZZSSZSSSSSS^

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



Šeštadienis, sausio 26, 1929

i Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Lietuvių bylos 
teismitose

ds.

NAUJIENOS, Chicago, III.
----r-------------į--^. Ar-/ n > i *.i

Vera Jay prieš Wm. J. Dhn- 
mer, Wm. Jenson, Louis Zou- 
nis ir kitus, bylos No. 491463, 
Superior crt., byla uždaryti 
trust dydą sumoj $1,000.

Nathan Wm. MacChesney 
prieš ^John J. ir Mary Lipeski 
ir Peter Pelitauskis, bylos No.

491464, Superior crt., byla dėl 
$12,500.

Jack Perlis prieš Greyhound 
Lines, Ine., bylos No. 491515, 
Superior crt., byla dėl $10,000.

Frances Margalus prieš Wm. 
Margalus, bylos No. B. 175017, 
Circuit crt., divorsas.

“Birutė”

TT

Ar jau pasidarėte deltą?

deito suKurie dar neturite 
savo panele ar žmona, tai sku
bėkite padaryti, nes gali būti

pervfilu—kas nors kitas pada
rys. Kaip jau žinote, ateinan
čiam trečiadio vakare, Masonic 
Temple, 7832 So. Union Avė., 
“Birutė” rengia smagius šokius. 
Į tuos šokius rengiasi visi va
žiuoti, kurie tik kojas turi. O 
nuvažiavę šoks iki širdis apsals.

’ Mano deltas jau maž-daug pa
darytas. O kaip jūsų?

v —Padauža.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Vienas iš 75 žmonių Paryžiuj 
bando daryti 'pragyvenimą pie
šimu paveikslų, kurie sunku 
yra parduoti. Paul Leon, meno 
mokyklos direktorius, sako, jog 
Pryžiuj randasi 40,000 artistų- 
piešėjų.

Michael Trelikes prieš Fran- 
ces Trelikes, bylos No. 490952, 
Superior crt., diT^&as.

Gertrude Balada prieš Joseph 
Balada, bylos No. 490967, Su
perior crt., divorsas.

Joseph Malauskas prieš Jo
seph Josbac, bplos No. B. 174,- 
729, Circuit crt.
* William Karpitis prieš Hellen 

Karpitis, bylos No. B. 174741, 
Circuit crt., divorsas.

Dorothy Daigas prieš Joseph 
Kubik, bylos No. B. 174748, 
Circuit crt., byla dėl $10,000.

Clara Taksas prieš Frank 
Taksas, bylos No. 490972, Su
perior crt., divorsas.

H. B. Kerstine prieš Peter 
Gasumas ir kitus ir Ignatius 
Albovicz, bylos No. 490997, Su
perior crt., byla dėl $25,000.

Peter Raczynski prieš T. S. 
Brewster, bylos No. 491009, 
Superior crt., byla dėl $25,000.

Elmer Evasko prieš Rose ir 
Gregory Mileika, bylos No. 
491037, Superior crt., byla dėl 
$25,000.

John Belskey prieš Annal 
Belskey, bylos No. 491042, Su
perior crt., divorsas.

Frank Vidovich prieš Armour 
& Co., bylos No. B. 174778, Cir
cuit crt.

Charles F. Jancauskas prieš I 
Peter von Bergen, bylos No. B. 
174812, Circuit crt.

Wiersema State Bank prieš 
Jacob ir Anna Maskoliūnas, Jo
seph Lepa ir kitus, bylos No. 
491140, Superior crt., byla už
daryti trust dydą sumoje $3,000

Gus Murukas prieš Tom Kor
das, bylos No. 491191, Superior 
crt., byla dėl notos sumoj $4,318

Lucille T. Smityklas prieš Da- 
niel Smittyklas, bylos No. B.' 
174893, Circuit crt., divorsas.

Elliot C. Carter prieš J. N. 
Palonis, Anton Radomski, bylos 
No. B. 174982, Circuit crt., by
la dėl $610.

Pete Spetela prieš Chicago 
Surface Lines, bylos No. 491,- 
335, Circuit crt., byla dėl 
$10,000.

IESSIEI
CHALLĖ/VGER

76
PAGERINIMŲ YPATYBĖS

V. Bobulski prieš Barney B. 
Drabauski, bylos No. 491338, 
Superior crt., byla dėl $50,000. Į

PENKIOLIKA ME
TŲ “NAUJIENŲ” 

JUBILEJUS
Didysis

“NAUJIENŲ”

Koncertas
įvyks

Nedėlioj, vasario 10, 
Wicker Park Svet., 

2040 W. North Avė. 
Mažojoj Svetainėj 

— jaunuolių koncertas
Didžiojoj Svetainėj 
— didysis koncertas

Dalyvauja:

Birutės Choras 
Pirmyn Mišrus Choras 
I^eonard Brunwaldas 
Povilas Stogis 
Valerija čepukiutė 
A. Bolšakow
Draugija “Bijūnėlis”

ĮIMA:
Padidinta jėga 24% .— Virš 70 my

lių į valandą. — Keturi hydroliniai 
shock absorbers. — Naujos rūšies dvi
gubo veikimo keturių ratų brėkiai. — 
Dideli, puikus “bodies”. — Lengvesnis 
valdymas. — Didesnė ekonomija.i 30 dienųJau du sykiu 

produkcija turėjo 
būti padidinta

1—Motor

Essex Challenger naikina, visas kainų sulig rūšies rybas. Jis iššau
kia palyginimui veikimą, stilių, puošnų ruimingą komfortą kiekvieno 
automobilio, nežiūrint jo kainos, tuo pagrindu, kad jokis kitas auto
mobilius neduoda tiek daug už kiekvieną jūsų užmokėtą dolerį.

Tik žvilgterėjimas i 76 pagerini
mų ypatybes (išskaičiuotas de
šinėj pusę j) tuojaus parodo kodėl 
Essex savo iššaukime nedaro jo
kios išimties nė vienam automo- 

t

biliui. Nes kiekvienas dalykėlis 
puikioj karo konstrukcijoj, vei
kime ir visose smulkmenose pri
ves jus tiesioginiai prie daug 
brangesnių automobilių, kad ra
dus palyginimą.
Su virš 70 mylių į valandą grei
tumu, Essex the Chalenger, tūk
stančiuose demoustrącijų prirodo 

 

patvarumą ir galėjimą bėgti 60 

 

mylių j valandą greitumu visą 
ištisą dieną

Tai yra puikiausias, didžiausias, 
ritimingiausias, geriausiai vei
kiantis Essex, kokis tik buvo pa- 
budavotas ir už žemiausią kainą, 
už kokią Essex kada parsidavi- 
nėjo — tik biskj augštesnę už pa
čius pigiausius automobilius mar- 
kete. >
Tai. štai kode! pasisekimas Essexj 
the Challenger visus sudomino. 
Prisidėkite prie gurguolės 1,000,- 
000 Super-Six savininkų, kurie 
demonstruoja jo teisę ir galiniy- 
bę iššaukti palyginiman geriau
sius, ką automobilių pramonė 
gali pasiūlyti.

iibber-Mounted 
ated Crankcase 

Valve Chambers
3— Patented Super-Six Engineer- 

ing Features
4— Larger Cylinder Bore
5— Improved Cylinder Head 

Combustion Cha m be r s
6— Increased Valve Lift
7— Higher Compression
8— New Location for Spark Plugs
9— Gas-Cooled Valves

10— Improved Valve Timing
11— Silent Roller Valve Tappets
12— Heat-Treated Aluminum Pis

toną
13— Matched Pistonu and Connect. 

ing Rods
14— Special OiLControl Piston 

Rings
16— Augmented Torąue
17— Power Output Increased 24%
18— Greater Gasoiine Economy
19— Balanced Power Line from

Motor to Finą! Drive
20— New Marvel Carburetor
21— Oil Pump of Doubled Capacity
22— Ncw Lubrication System
23— New Engine Bearings
24— Two-Piece Motor Oil Pan
25— Oil Strainer Filter
26— Larger Shuttered Radiator
27— Balanced Cooling Pan
28— Patented Water-Cooling Sys

tem
29— Chain Drive for Generator
30— E|ectric Gasoiine Gauge on

rburctor

and

and

31— Electric Crankcase Oil Level 
Gange on Daah

32— ^-Universai-Jointed Tie Rod
betvveen Front Wheels

33— Vacuum Tank of Improved 
Design

34— Vacum Booster in Fuel Sys
tem

35— Visible Gasoiine Filter
36— Air Cleaner for Carburetor
37— Three Heat Controls for Car

buretor
38— Carburetor Adjustment for

Climatic Cha n ges
39— Automatic
40— Automatic
41— Automatic i
42— Hydraulic

Ali Around
43— Flat-Chamber Front Springs
44— Splayed Rear Springs
45— Improved Riding Qualities
46— New Roller-Bearing Steering 

Gear
47— Steering Column Adjustable 

for Height
48— New Two-Shoe Four-Wheel

Brake System
4>9—Composition Brake-Blocks
50— Brakes Adjustable Without

S pečiai Tool s
51— Temper-Proof Electrolock
52— Larger Control Pėdais
53— Alemite Chassis Lubrication
54— Wider, Roomier Bodies
55— Adjustable Front Seats
56— ̂ Adjustable Rear Seats
57— More Leg Room in all Modele
58— Ruber-Sealed Doors
59— Rattle-Proof Windows
60— Improved Vision (narroirer 

corner posts)
61— Silenced Steel Bodies
62— Noise-Insulated RooTfc
63— New Body Radiator, Hood and 

Fender Lines
64— New, Curved Interior Trim
65— Starting S'witch on Instrument 

Board
66— Chased Silvereri Instrument

Panel, indirectiy lighted
67— New Silent Muffier (no back 

prcssure)
68— Larger Radiator, Hub and Gas 

Tank Caps
69— New Hardware Throughout
70— Plywood Floor Boards
71— Eight-inch Fra m e with Five

Cross Members
72— Inbuilt Bu m per Bases
73— VVidened Axle Tread
74— Rain-Proof Cowl Ventilato^
75— Choise of Seven Body Tffles
76— All Bright Wort ChromKim-

Piated /

Spark Advance 
Carburetor Choke 
Gasoiine Primer 
Shock Absorbers

BIC,FINE

Išklausykite radio 
“Hudson - Essex 
kiekvieną pėtnyčios vakarą.

programą 
Challengers”

SUPER-SIX

AND

Es>sex Super-Six turi lietuviu departamentą. Kuomet jų« atsilankysite | pardavimo kambarį, 

reikalaukite lietuvio pardavėjo,

;795 
850 
850 
895

Standard Eųuipment Includei: 4 hydraulic shock abtorbers—elcctric gas and
oil gauge — radiator shutters — taddle ląmps—windshield wit>er--rear view 
mlrrow—electrolock—-Controls on steering cohesl—starter on dash—all bright 

parts chromlnm-platcd.

Klauskite Mr. Montvid

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

Coach......................
2-Pass. Coupe - -
Phaeton - - - -
Coupe (with rumble seat)

afracri
$695 Standard Sedan - -

695 Town Sedan - •
695 Roadster - - - -
725 Convertible Coupe
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Tarp Chicagos
Lietuvių
Northside

NAUJIENOS, Chicago, UI.
kričio suvažiavimas « ari 
ferencija. Prasidės ji 1 
dą po pietą. Konferencijoj da
lyvaus ir generalis Susivieniji
mo organizatorius, p. A. Žukas, 
l iuosybės svetainė yra adresu 
1822 Wabansia Avė.

18-ta Gatvė

Klaidos pataisymas

Vakar dienos “Naujienose” 
(No. 21-me) buvo pranešta, kad

federaliai prohibicijos vykinti 
agentai atlankę p. Ortakio už
eigą prie 18-tos ir Halsted gai
vią. Tas pranešimas klaidingas. 
Buvo taip: policija užpuolė sa- 
liuną adresu 805 W. 18th St., 
kurį laikė James Steward. Pat
sai Steward ir keturi kostuihe- 
riai areštuoti. —Rep.

Rytoj šaunios 
vestuvės

Susižiedavo p-lė Ona Elzberg, 
6816 So. Campbell avenue, su 
Antanu Zaleskių. P-nas Zales
kis yra gerai žinomas Bridge- 
porte stambus biznierius, vie

nas savininką Universal Shoe 
Co.

Ją dvieją vestuvės bus ry
toj, sausio 27 d., šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje, Bridgepor- 
te, 2:30 valandą po pietą?

Vestuvią puota įvyks Lietu
viu Auditorijoj.

Linkiu jaunavedžiams Onai

Šeštadienis, sausio 26, 1929 

ir Antanui Zaleskiams linksmą 
vestuvią ir daug laimės gyve
nime. Marąuetteparkietis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ko j I 6-to apskričio suvažiavimas MASKARADŲ BALIUS
Rengia 

DRAUGYSTĖ ATGIMTI ES LIETUVIŲ TAUTOS MOTERŲ IR VYRŲ
i Sukatoj, Sausio-January 26 d., 1929

MILDOS SVETAINĖJ, 
3142 South Halsted St.

Kviečiame širdingai atsilankyti visus lietuvius į ši vakarų, nes bus 
duodama dovanos grupėms pinigais, o pavieniams šiaip įvairiais daik
tais. Atsilankiusieji į šį vakarų bus pilnai patenkinti, nes komitetas 
rūpinasi gerai vakarų surengti. Visi atsilankiusieji turėsite gerų’ progų 
pasišokti ir linksmai praleisti vakarų prie geros muzikos.

Pradžia 7-tų vai. vakare. Kviečia KOMITETAS'.

Rytoj Liuosybės svetainėje į- 
ksta Susivienijimo 6-to aps-

Biblijos Studentai
Kalbės per Radio ,

Nedėlioj,
Sausio 27, 1929

Iš Stoties W0RD. 
202 meters, 1480 kilocykles; 
pradžia lygiai nuo 2 vai. iki

Užsirūkykite

Bus malonu pasiklausyti 
linksmos muzikos, giesmių 
ir kalbų. Kalbės

FR. ZAVIST
temoje:

Kodėl leista blogas 
ant žemės?

Adresas laiškams:
Sargybos Bokštas W0RD 

Webster Hotel, 2150 Lincoln 
Park West, Chicago, III.

čia

DIDELIS BALIUS
RENGIA ŠV. PETRONĖLĖS DRAUGIJA

10 Metų Sukaktuvių Paminėjimui
Nedėlioję, Sausio 27 d., 1929

Pradžia 7 valanda vakare
Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted St
Šiame vakare bus pagerbiamos tos narės, kurios nėra sirgusios laike 

10-tics metų — bus teikiamos dovanos. Taipgi šiame vakare inls priima
mos naujos narės nuo 16 iki 20 metų senumo dykai ir bus 20 iki 40 metų 
už įstojimų $1.00.

Nuųširdžiai kviečiami j šitų vakarų visi Chicagos lietuviai vyrai ir 
moterys skaitlingai atsilankyti. Kviečia KOMITETAS.

niekados nepasigesite saldumynų, kurie 
s daro riebiais” > o

DIDELIS BALIUS
LIETUVIŲ TAUTIŠKA PARAPIJA 

Rengia Iškilminga Balių savo svetainėje 
3501 SOUTH UNION AVENUE

Sausio-January 27, 1929 m.
Pradžia 6:30 vai. vakare

Visi esate maloniai užkviesti linksmai laikų praleisti prie ge
ros lietuviškos Bartkaus muzikos. Kviečia KOMITETAS.

Tautiškos Parapijos Svarbus

Atsišaukimas
Ar Chicagos lietuviams yru galima palaikyti Tautiškų Bažnyčių, 
kuri jau visiems yra seniai žinoma? Kuri randasi po adresu

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Taigi tie visi, kurie jai pritarė per tų ilgų laikų, ir tie, kurie 

atjaučia ant jos, malonėkite susirinkti ant šito pašaukimo (suvi
rinkime), Nedėlioj, Sausio 27, 1929 metais, pirmų valandų po pie
tų. čionais bus apsvarstoma visuotinis bažnyčios stovis, nes jis 
bus ištikro labai svarbus. Kviečia KOM1TKTAS.

iU»

Juozas žmonas
Juozas žuronas, plačiai žino

mas dainininkas, muzikos mo
kytojas. ir chorą vedėjas, ren
gia koncertą nedėlioj,

Sausio 27 d., 1929 m
" Pradžia 7:15 vai. vakare,

Meldažio svetainėje,
2242 West 23rd PI.

šia-
Bar-

M 71ET0J užkandžiavimo tarp reguliarių valgymų 
V • • • vietoj riebinančių saldumynų . . . dailios mo> 

teriikes iiandien* palaiko savo jaunų laibumą, rūky* 
damos Luckies. šauniausios ir gražiausios moteriikes, 
lošiančios naujoviniuose teatruose, naudoja iią prie* 
monę, kad pasilaikyt laibomis . . . kuomet kitos 
smaguriauja riebinančiais saldumynais, tai jos užsirūko 
Lucky /

Lucky Strike yra malonus suderinimas puikiausių 
pasaulyje tabakų. Tie tabakai yra apkepinti—kas yra 
brangus specialia procesas, kuris iidirba ir pagerina 
kvapsnį, štai kode! Luckies yra lipinus pavaduotojai 
riebinančių saldumynų, štai kodėl Lucky Strike turi 
savyje tikros sveikatos, štai kode! žmones sako: 
“Rūkyti Luckies yra geras daiktasJ*

Per ilgus metus tatai nebuvo jokia slaptybe tiems vy
rams, kurie iisilaiko vikrus ir žvalūs. Jie žino, kad 
Luckies padaro pastovesnius nervus ir nepakenkia 
sveikatos stoviui. Jie žino, kad Lucky Strike yra myli
masis cigarctas daugelio žymiųjų atletų, kurie turi 
pasilaikyt drūti ir vikrūs. Jie pagerbia nuomones 
20.679 daktarų, kurie tvirtina, jog Luckies mažiau 
teerzina gerklę, negu kiti cigaretai.

Tam tikru, aprubežiuota cukraus propocija maiste 
yra patartina, bet fei 
pcrdideiis daugis rą 
minga ir kad Ameri 
sald 
sakome

inovai griežčiausiai pabrėžia, jog 
bbinančių saldumynų yra kenks- 
iRoS’ žmonet perdaug valgo tokių 

umyny.. Todėl, vardan apsirubežiavimo, mes

Constance
Talmadge,

Žavinti Krutamųjų
Paveikslų j
Žvaigžde J

Be paties J. žurono 
me koncerte dalyvauja: 
borą Gečas, Constance Adams 
ir Petras Leonardas — dai
nininkai. Ona York ir Al. 
Doveatt — smuikininkai. Tessie 
Karvelis, L. Kuchinskas, Stella 
Vaičiūnas ir Alex Nakrošius —I 
pianistai* Edvvard Dowson — 
akompanistas. Tikietus parduo
da: Paul Dalen’s aptiekoje, 4193 
Archer avė., Peoples Furniture 
komp. krautuvėje, ponas J. 
Nakrošius, J. žurono muzikos 
studijoj, 6230 South Rock- 
well St. ir “Sandaros” raštinėje, 
3331 S. Halsted St.

METINIS BALIUS
Rengia

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas
šeštadieny j, Sausio 26 d., 1929 m.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted St. .
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 50 centų ypatai 

Kviečiame visus atsilankyt ant musų Baliaus, 
o visi busit patenkinti, nes grieš gera muzika įvai
rius lietuviškus ir angliškus šokius. Be to bus pri
imami nauji nariai minėtame vakare veltui iki 40 
metų amžiaus.

Kviečiame visus atsilankyti, 1
KOMITETAS.

VIETOJ SALDUMYNOIrs toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

Imkite 
Lucky

Tikietą kainos: $1, 75c, 50c.

Po koncertui bus šokiai

BIRUTES KALNO DRAUGIJA
s Rengia Iškilmingą Vakarą

Subatoj, Sausio-January 26 d., 1929 m.
Pradžia 7 vai. vakare

Įžanga 1 doleris ypatai. Bus priimami veltui 
nauji nariai j draugiją. Kviečiame visus be skirtu
mo atsilankyti į minėtos draugijos parengimą

Lietuvių Auditorijoj,
3133 So. Halsted St.,

ant pirmų lubų. Grieš puiki muzika

Kas sukatos vakarą per > 
kurios Broadway padare / 

kito, paskleit

© 1029, The American Tobacco

vietoj 
saldu*

KUN. M. X. MOCKUS
Kalbės temoj: 

Gydymai
ėzaus Stebuklingi 
Ligonių”.

KUN. M. X. MOCKUS
. šitoje temoje prakalbas rengia 
Lietuvių Laisvamanių kuopa ateinan
ti sekmadieni, 27 d. sausio (Jan.), 
nuo 9:80 ryto, Mildos svet., 3142 S. 
Halsted St. Šioj prakalboj paaiš
kės: kokiu budu Jėzus gydė ligonius. 
Pirma tokia prakalba tarp lietuvių. 
Ateikite visi. Lėšų padengimui 
įžanga tiktai 25 centai.

VISI

$950 dovanomis £950
Bus išdalinta

15-me Maskaradų Baliuje
Rengiamame

Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpinio Kliubo 
iš'Cicero, Illinois

SUBATOS VAKARE, SAUSIO 26 D., 1929
Lietuvių Liuosybės Svetainėj,

14th ir 49th CL, Cicero

Muzika nario J. F. POCIAUS

Tikietas 75c. su drabužių pasidčjimu

Pradžia 7:30 valandų vakare. šokiai iki ?????
✓ L \ , t ’■ ■ . ‘į, • ■
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šeštadienis, sausio 26, 1929 NAUJIENOS, Chicago, M.

West Side 18-tos gat. apielinkė Teatr. Kliubas, kuris čia gy
vuoja apie 20 metų ir visuomet

Mirė Emilija žemguiicaie “Linksmos dienos”
Vakar vidurdieny, po ilgos Į

patiekia gražių pramogų. Verta 
jas lankyti. —T.

ligos pasimirė Emilija Žemgu- 
lienė, gyv. 2019 W. 22nd PI., 
sulaukusi 49 m. amžiaus.

Velionė buvo tyki, 
geraširdė moteris, gražiai už
auginusi tris dukreles — Emi
liją Survilienę, Agotą Lau- 
ter’ienę ir Fran 
liūdime 
ciškas. 
dieny į 
Pamaldos bus 
bažnyčioj. —R<

Ši apielinkė susilaukė tikrai

Graboriai AdvokataiĮvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191
DR. A. A. ROTH

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 8102 S. Maisteli St., Chicago 

arti Slst Street
Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak. 
Nedaliomis Ir šventad. 10—12 dienų

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tei. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple SL 
Hemlock 4080

“Linkšmių dienų”. Bet kad jas 
pamatyti, tai visiems teks ry
toj, sekmadieny, sausio 27 d.,| 

ateiti į Dievo 
Apveizdos parap. svetainę. Prie 
durų reikės užsimokėti pusę, 
dol., bet užtai pamatysite netik 
“Linksmias dienas,” bet ir pa
tys smagiai pasišoksite. Visą 
tai rengia Simano Daukanto

darbšti, kajp 7 Val. Vak

ir velionės vyras Fran- 
Laidotuvės bus pirma- 
šv. Kazimiero kapines. 

Aušros Vartų

Jievą Balchunienę,

sulaukęs 44 
Buvo gerbia- 
Amerikos lie- 
Lietuvių Tau- 

(3509 South

sulaukęs 
ap. ir 

Bliūdžiu* 
apie 30 
draugi

kviečiame visus

draugai ir pažįsta- 
nuoširdžiti kviečiami 

laidotuvėse ir su-

Po pamaldų 
į šv. Kazimiero

28

Graboriai

ir

pa-
22

ir (riminės, 
patarnauja gra-
ir Ko., Telefonas

1

JOSEPHINE TAREVICH 
po tėvais Novickaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
Carter, Wis., sausio 22 dienų, 
1:15 valandų iš ryto, 1929 m., 
sulaukus 33 metų amžiaus, sau
sio 25 d. parvežta į Chicago, 
gimus Varnių mieste, augusi 
Šiauliuose, Amerikoje išgyveno 
20 metų. Paliko dideliame nu
budime vyrų Simonų, sūnų Ste
ponų 15 metų, tetų I^abanaus- 
kienę, puseserę lacbanauskaitę 
Hoosick Falls, N. Y. Lietuvoj 
dvi seseris ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 1703 South 
Union Avė.

laidotuvės įvyks sausio 29 
dienų, 12:30 vai. po pietų iš 
namų j Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Josephinos Tare- 
vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Vyras Simonas Tarevich, 
Sūnūs Steponas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Rudžius, Telefo-

Mirė sausio 21 d., 1929 m., 
6 vai. ryte, 42 metų amžiaus. 
Kilo iš Mažeikiu apskr., Viekš
nių parapijos, Ramoniškės kai
mo. Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

Paliko dideliame nubudime 
Urbanavičiene^ '<£*vogeri 

Vincenta, 2 broliu — Kazimie
ra ir Simoną ir brolienę, o Lie
tuvoj 2 broliu — Joną ir Anta
nu, seserį Elzbieta ir gimines.

Velionis buvo narys Dievo 
Apveizdos dr-jos.

Kūnas pašarvotas graboriaus 
Skudo koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
sausio 29 d., iš koplyčios 8 vai. 
bus atlydėtas i Dievo Apveiz
dos parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, 
bus nulydėtas 
kapines.

Nuoširdžiai 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris, Broliai, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
belius Skudas, Tel. Roosevelt

niauš
S'doluvčms rūpinasi K. Mi- 

W. 22

JUOZAPAS KUZMA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

apie 62 metų amžiaus, gimęs 
sausio 24 dienų, 10:30 valan
dų vakare, 1929 m., 
Lietuvoje, Panevėžio 
parapijos, kaimo 
Pragyveno Amerikoje 
metų, priklausė prie 
jos šv. Kazimiero Karalaičio. 
Paliko dideliame nubudime 
anūkę Kotrinų ir Petrą Bu- 
chunus ir pusbrolį Kazimierų 
Kuzmų. Tai pat paliko gimines 
Antanų ir Jurgį Buchunus 
Amerikoje. Lietuvoje paliko 8 
seseris
Marijonų Balčekonienę ir Elz
bietą Marozienę. Kūnas pa
šarvotas randasi Masalskio 
koplyčioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
ny, sausio 28 dienų, 8 vai. ry
te iš, koplyčios j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Kuzmos 
giminės, 
mi esal 
dalyvauti 
teikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefo
nas Boulevard 4139.

Atminimas 
VYSKUPO JONO GRITĖNO

Galvos Lietuvių Tautiškos 
Bažnyčios Amerikoje.

Mirė gruodžio 28 d„ 1928 m„ 
Scrantone, Pa., 
metų amžiaus, 
mas ir mylimas 
tuvių. Chicagos 
tiškoj bažnyčioj
Union Avė.), kuri buvo po jo 
globa, atsibus gedulingos pa
maldos už jo sielų Pfedėlioj, 
sausio 27 d., 10:30 vaL šv. mi
šios ir egzekvijos.

Meldžiame prietelių Tautiš
kos bažnyčios dalyvauti pamal
dose. Kviečia

Klebonas ir Komitetas.

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

Eudeikis Komp.
PAGBABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedalioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Lietuviai Gydytojai

3201

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir. Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomie Street 
Kampai 18th St.

Telefonas Canal 1912 
Residtnce Tel. Fairfan 6352

JONAS ŽEMANČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 23 dienų, 12 valandų die
nų, 1929 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kviečiamos parapijos, Ubartų 
kaimo, Tauragės apskr. J Ame
riką atvažiavo 1911 metais. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Marcijonų po, tėvais Rag- 
vilaite. 4 «dukteris •— Juzefų, 
Ona, Stanislava ir Franciškų ir 
tėvų Juozapų Žemančių, tris se
seris — Elzbieta šiaudvitienę, 
Marcijonų Bukauskienę, Uršulę 
Stošelienę, tris švogerius — 
Juozų Bukauskj, Stanislovų 
Slošeli, Stanislovų šiaudvitį ir 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 1711 S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks pagedėly, 
sausio 28 dienų, 8:30 vai. ryte 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jori mančiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvieči i da

 

lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Seserys, 
švogeriai

Laidotuvėse 
borius Butkus 
Canal 3161.

penkių Metų Sukaktuvės

JULIJONAS ANDRUSUNAS
Kuris persiskyrė su mumis sausio 28 d., 1924 metais, 12:15 valandų 
ryte po sunkios ilgos ligos, plaučių uždegimu ir po sunkios opera
cijos šv. Antano ligonbutyje. Paliko dideliame nubudime moterį 
Kastanciją po tėvais Galnaitė ir sūnų Aleksandrų Iii m. amžiaus. 
Lietuvoje du broliu ir vienų seserį ir švogerj. Velionis paėjo iš 
Šiaulių ap., Linkuvos vai., Turččnu kaimo. Išgyveno Amerikoj 18 
m. O! Dieve duok jam lengvai šios šalies šaltoj žemelėj ilsėtis. 
Ak ta beširdė mirtis išplėšė iš musų tarpo mylimąjį musų globėjų, 
suardė musų gyvenimų. Nors praėjo 5 m., bet mes užmiršti ne
galime. Ilsėkis brangus vyre — tėvelį laukdamas musų.

Egzekvijos, šv. Mišios už velionio sielų įvyks panedėly, sausio 
28 d., 1929 m., Dievo Apveizdos bažnyčioj, ant 18 ir Union gatvių, 
8:15 vai. ryte. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus šiose liūdnose pamaldose dalyvauti.

Liekame nuliūdę,
MOTERIS KASTANCIJA IR SŪNŪS ALEKSANDRAS.

Phone Boulevard 7314

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams, 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago,

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSZ-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 po pietų iki 
8 vai. vakare.

Ros. 6109 South 
Albany Avė.

Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Avė. ir hullerton St. 

Telephone Berkshire 4820
Specialybė — moterų ir vaikų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Nedėliomis tiktai iki 12 vai. dienos

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE RAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po plet 
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 
. Res. Telephone Plaza 3200

Phone Boulevard 8488
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Miiwaukee Avenue 
Valandos: 12 <ki 2 ir 6 iki 8 P. M

Serodos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutarti

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 780 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av.
Tel. Prospect 8525.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 Iki 8 vai. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

EMILIJA ŽEMGULĮ EN E 
Po tėvais Mikalauskaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 25 dienų, 11:55 valanda 
ryte, 1929 m., sulaukus 49 me
tu amžiaus, gimus Andriįavos 
parapijos, Žemgulių kaimo, 
Kretingos apskr. Paliko dide
liame nubudime vyrų Franciš- 
kų, 3 dukteris — Emiliją, Ago
tą, Prancišką, du žentu — B.' 
Survilų A. Lauter, du anuku. 
Lietuvoj gimines. Kūnas 
šarvotas randasi 2019 W.
PI., Roosevelt 2442.

Laidotuvės įvyks sausio
dieną, 8:30 vai. iš ryto iš namų 
į Aušros Vartų parapijos baž
nyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Emilijos Žemgu- 
lienės gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Vyris, Dukterys, 'Žentai, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Rudžius, Telefonas 
Canal 0174:

Umversal Restaurant
Musų varškiečiai, BT? 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, aav.BiV

31st St

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

ai u s q patarnavimas 
•aidotuvCse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis erraboriun 
ir balsnmuotojas 

Autorfiobiiių patarna
vimus teikiama vi
sokiems reikalams 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACIIA VICZ
Lietuvis Graborius 

Bahuunuotoja®
2314 W. 23rd Pi* 

Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganšdin- 
ti.
Roosevelt 2515-2516

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai Ir 
pigiai patar
nauju dienų ir 
n a k t į visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lako St.
Tel. Melroiįa 

Park 797

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose liRo 
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką p a t a r.L 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moteriips 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
{>o pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

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

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, 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. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Ncdėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didele dauRybS akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dykų egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metu 
parktikos.
Jei abejoji apie savu akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETBIST 

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John-Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir piltaikimo 
ūkinių

1801 South Ashland Avenue
Platt P.’ug,, kamp.. 18 St. 2 aukštas.

Fanlebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Rdom. 8.
Phone Canal 0523

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

Tai. Keuwcod 5107 
Valandos:

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

«par! iventadienin Ir katvirtadienin

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2' 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
gas ir akušeris.

Gydo Stulgas ir chroniškas liga? 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
dus metodus X-Ray ir kitokiu 
«> lėk t r oš prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
uuo 6 iki 7:30 vai. vakar* 

Tel. (fenai 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

South Shore 2238 ar Randolnb 680

DETROIT, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Barlum Tower

Kampas Bates and Cadillac Sauare
Valandos nuo 8:30 iki 5 vai. vakare.

Panedėliais ir Pėtnyčiomis 
iki 7:30 vai. vakar®

CIASSIFIEO ADS
Educatlonal

Mokyklos

MOKINKIS BARBERYSTCS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBĖK COLLEGE, 672 W. Madison

4. MONTVID, M. D.
1579 Milvrauke® Avenue. Room 209
Kampas Nortfc Avė. ir Robey St

Vai.: 1 Iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 
Tel. Brunsvvick 4983

Namu tele*onaM Brunswick 0597 
Ultravioletinė Avies* Ir diatbermia

GYDO

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakar® 
Rea. 3201 South Wallac® Stre®t

Kraujo, odos, chroniškas
f

slaptas ligas vyrų ir moterp
senas žaizdas, ligas rectal

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
ji ii I i Ir fi r* i i o q 

FEDERAL AUTO ENGINEERING
SCHOOL

2040-42 VVashington Blvd.

Dr. J. W. Beaudette

DR. J. J; KOWARSEAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ned&Iioj pagal sutarti

VIRŠUJ ASHLAND STATE 
BANKO

1800 S. Ashland Avė.

Rez. 6660 South Artesian Avenu® 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

Phone Boulevard 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.

Nedalioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenus 
Tęlefonas Boulevard 7820 

ReaM 6641 South Albany Avenwe 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedalioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL

—..I , i.M ....... .................................. .

Phone Lafayette 5820 
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė.,
‘ Chicago, III.',

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avc. 
kambarys 206

Valandos: 9—12, .1—6--8:80
Sekmųdiemab vagai susitarimų.

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30.
valandai po pietų.

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubor 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų lifų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo iakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lų. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Miscellaneous
{vairus

IR

Advokatai

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pfitnyčioj nuo. 9 iki 6

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 74 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietu ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų ’ atsilankyti į musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.
Knygynas “Lietuva”
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vuktirnis
3241 South Halsted St

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

Pėtnyčios

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. Hyde Park 3395

J. P. WA1TCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. F'ullman 6377,

JEIGU trūksta anglių arba troko 
reikia, visada meldžiu pašaukti Re- 
publie 3713, kaipo lietuvis lietu
viams visada patarnausiu kuogeriau- 
siai J. WELIČKA, 6725 S. Rockwell 
Street.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruojam. Užlaikom
malevų, nopierą, stiklu ir tt.
3149 S. Halsted St.

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

PRIDĖK vienų ekstrų kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
purčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui.

REX CONSTRUCT1ON CO.
1608 W. 35th St„ 

Lafayette 7150

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furni: ai, groto:; — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 \Ventwurtli Avė, 

Tel. \ ietorv 9684
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For Kent

PAJIEšKAU brolio Kuzio čapo, BARUĘNAS
RENDON 4 kambariai, karštu van

deniu šildomi, 8122 W. 40 St.. 2 fl.

Personai 
Asmenų Ieško

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU U2 VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei-

Real Estate' F^ Sale
Namai-Žemė Para aąi m ui

PASEKMINGI PIRKI
NIAI ‘ PELNO AUGI-

----------- Svėdasų parapijos, kaimo Kunigiš-! užpakaly, 
tai taisome stogus visokios njšies, kių. Kas žino, ar jis pats, meldžiu ------------

bile kada ir bile kur. Dykai apskait- pranešti šiuo antrašu.
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartmentinių budinkų ka-1 
tilus, fomisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose, visi išpildomi tuoj. ' 
Šauk H. Gadeke. Kedzie 1393.

RAPOLAS CAPAS 
4602 So. Wood St., 

Chicago, III.

RENDA! didelis štoras ir 3 kam- 
i bariai pagyvenimui, karštu vande
niu Šildomas. Gera'vieta bile kokiam 
bizniui. Tel. Prospect 1427.

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

GARSUS radium mine run anglys, 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50; 
labai mažai dulkių; lump, nut ir 
eggs pristatomi už $7.50.

Tel. Boulevard 1086

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

IEŠKAU draugės Marijonos Pie- 
laicės iš Lietuvos, kaimo šalnakun- 

------------->------ --------------------------- i cių, parapijosKupiškės, arba kas ži- 
GENERAL1S KONTKAKTORIUS IR f10*. 1<>« antrašą praneškit, širdingai 

REAL ESTATE 
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

busiu dėkinga. Labai svarbus reikalas 
' yra iš Lietuvon. Malonėkit atsiliepti 

ANELĘ GAJAUSKIS-URNEZIS 
3E23 So. Auburn Avė., Chicago, III.

3čios lubos iš užpakalio

RENDON štoras su ruimais už 
$35 j mėnesi. Tinkamas laikrodinin
kui, bąrberiui ar kitam bizniui.

2512 W. 69th St.
Klauskit MYs. Sasnauskas

2827 W. 40th St.
Tel. Lafayette 5938

Business (Jhances
Pardavimui Bizniai

44 AKERIŲ arti Elgin, prie 
bulvaro, gera žemė, visi budin- 
kai, sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi
giai, tik $5,000 įmokėti. 1

ŽIUOTA PROGA biz
nieriams

220 W. 48th Place. Medinis na
mas, gana gerame stovyje, lotas 
25x175. Turi būti parduotas užbai
gimui tvarkyti palikimą.

BUILDERS REALTY CO.,

PARSIDUODA štoras tabako ir 
kendžių ir visokių daigių, puriai, 
3(5,31 So. Halsted St.

2215 E. 79th St. 
Tel. Regent 1128

MES darome pirmos klesos kar- 
Senterio, plumberio ir apšildymo 
arbus: 24 mėnesiai išmokėjimui 

Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

PAIESKAU broli St. Sortvit,, žo- 
gaičių kaimo, Naumiesčio vai., Tau
ragės apskr. 20 metų atgal gyveno 
Grand Rapids, Mich. ir vadinos 
Stanley Vismantas. Kas žinot, ma-1 
lonėkit pranešti.

Povilas šertvitis^
3121 T Str., So. Omaha, Nebr,

FOR RENT: 4 nauji Storai, kam
pinės vietos; gera vieta dėl bučer
nės, barbernės ar kitokio biznio. 
Ant 4500 S. Kedzie Avė. šaukit 
Hemlofk 70^0.

PARSIDUODA Soft Drinks Parlor 
labai geroj vietoje prieš dirbtuves, 
kartu ir valgykla, arba galima mai
nyti į bungalow. Priežastj sužino
sit ant vietos, i

šaukit telefonui

Lafayette 6182

210 AKERIU arti gelžkelio 
ir lengvo kelio, ' visi įtaisymai 
yra — gazas, elektra ir t. t. 
Moderniškas namas, gera 
mė; puikiausias bargenas.

že-

Furnished Kooms

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyti namus, farmas, lotus, arba 
biznius, mainau namus ant farmų, 
lotus ant namų.

Kas norit greito ir teisingo patar
navimo, važiuokit pas I.ucas, 
telefonuokit.

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

RENDON kambariai dėl vyrų su 
; ar be valgio. Gerai įtaisyta su mau
dyne, P. Saehauskis, 4359 S. Maple- 
wqpd Avė., Tel. Virginia 0817.

J. H. Schafer and Co.
808 Ridge avė., Wilmette, III.

( Wilmette 364
PARDAVIMUI saltenas su namui Taipgi North Shore lotai ir 

ar be namo, arti prie didelių dirbtu-vių, biznis išdirptas per daugelį me- įtaisyta taip ir kito., faimos.
tų, parduosiu pigiai, \priežastį pa- --------------
tirsit ant vietos, 4300 So. Wood St. |
Tel. Virginia 1564.

arba

PA IEŠKAU Bladislovo Benadik- 
tavičiaus, girdėjau kad gyveno Mel- 
rose Park. Prašau atsišaukti, ar kas 
jam pranešti, nes yra svarbus laiš
kas atėjės iŠ Lietuvos. 4507 South 
Mozart St. Tel. Lafayetto 9542

RENDA I kambarys vyrams, ve
dusiai porai. Kam jums brangiai 
mokėti ir šaltai gulėti. Pas mane 
šiltai ir pigiai. 1921 Canalport avė. 
Ant pirmų lubų iŠ fronto.

Phone Lafayette 5107,
Partners VVanted

Pusininkų Reikia

RENDON kambarys su visais pa- 
I togumais, karštu vandeniu šildomas. 
Į Galima ir valgį pagaminti. 822 W. 
, 55th St., 1 floras. Tel. Boulevard 
| 8967.

PARSinUODA minkšto Kerimų W1SCONS1NO FARMOS $1.00 j 
įtaiga. Mes galim ir išrenduoti. savaitę, geroj apielinkėj. Kaina tei- 
1853 N. Hoyne Avė. singa. Mr. Shuirmann.
--------------------------------------------------MERTON R. FISH,

GREITAM pardavimui smulkmenų,! 4119 Broadway, Bittersweet 6180 
cigarų ir cigaretų krautuvė. Geras 
pelningas biznis, 2024 S. Western 
Avė.

Mainysiu greitai savo biznio, 
namą 2 aukštų muro, 2 storai, 
1 flatas 6 kambarių, basemen- 
tas, štimu apšildomas, 2 karų 
mūrinis garažas, 6551 Cotage 
Grove Avė., arti Tivoli teatro.) 
žeme viena verta daugiau $1000 
pėda.

Mainysiu ant 6 ar 7 kamba
rių rezidencijos Marųuette Ma- 
nor ar Chicago Lawn. Atsišau-' 
kit greitai.

Reikalingas nedaug vartotas 
automobilius uždarytas į mainą 
ant dviejų gerų biznio lotų ant. 
Archer Avė. gatvekarių linijos,'

SPECIALIS BARGENAS
Muro namas Z fialai po (i kamba

rius, 6 pėdų aukščio beismentas, va
nos, elektra, Rasas, yra visi paranka
mai, muro garažas 20x20, pėdų, 12 
pėdų aukščio. Kaina tik $8000 — 
įmokėti reikia $1500.

6203 So. Morgan St. 
Savininkas ant antrų lubų iš užpaka
lio jėjlmas. Nikodemas Tautkevicz.

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fia
lai iŠrenduoti—2061 Birchwood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 
1913.

Financial
Finansai-P.\skolos

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street/

REIKALINGAS pusininkas i nuo
savybę, priimti pusę šėro. Yra pel
ningas biznis, 
telgystė. Gali būt vyrai, pavieniai, 
moteris arba ženotos poros, nes aš 
esmi pavienis, pinigu reikalingh 
apie $4,000. Tikras informacijas 
gausit ypatiškai; prisiuskit laiškų 
greit su savo antrašu i Naujienas, 
1739 So. Halsted St., Box 1056.

... ___ _ PARENDUOJU ruimą dėl vaiki-
, nes tai v ra mano ver- no, šviesus, yra telefonus, maudinė

« ’ . • . • • ____ ____1? ________ A .. A • t •  - ir virtuve gali vartoti. $10 i mėne
sį. 827 W. 34th 1’1. 1 flat užpakalyj

RENDON kambarys vaikinui su 
valgiu ar be valgio.

4157 So. Albany Avė.

PARDAVIMUI 117 akrų, apie 20 
mylių nuo Syracuse, N. Y., arti Ly- 
santer nfiestelio, kur yra High 

MTrrinnflvr a praca I Sehool; 12 akrų miško, 20 akrų ga- NEGIRDErA PROGA nykių, visa kita dirbama žemė. Au-
Turiu du bizniu, viena turiu par- irinama tabakas, kopūstai, agurkai, 

duot arba išmainyti bile ant ko, ga- bulvės ir grudai. Pienas. Pieninės 
liu imti ir kitame mieste. Biznis vežimas sustoja prie durų. 16 kam- 
yra prie Vienuolvno, namas su bu- barių namas, kuris gali būti varto- 
černę, truktų štoras ir grosemė. Į iamas dviejų šeimynų. Didelis 54x30 
Parduosiu arba išmainysiu.

Kas 
įnės.

BARGENAI, pardavimui arba iš- 
Archer Avė. gatvekarių linijos,1 mainymui transferinis kamnas. dide- 
Pietvakariuose. Atsišaukit grei-;Hs Storas ir 6 flatai; priimsiu bile 
A-s ką už mano verčią. Morgičio $7500.

Kaina $28,500. Taipgi biznio lotai 
oardnvimui arba mainymui. Dabar 
laikas pirkti ir padaryti pinigų.

WALTER J. PAUL 
3236 W. 55th St. 
Tel. Republic 4170

tai.
TIKRAS bargenas. Greitam 

pardavimui puikus kampas, 
150X1^2 p. dydžio, aukšta vie-l 
ta su dideliu mišku, ant 87-to 
bulvaro, pilno sekšino linijos, 
pietvakariuose. Atvažiuokit pa
matyti, o persitikrinsit.

PARDAVIMUI ar mainymui 
šiaur-rytinis kampas 73 ir Mor-

ROOMING HOUSE — Švarus ir 
apšildomi kambariai.

2113 So. Halsted St.

5!/2% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgicių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus, j 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

AMŽINA PROGA
Reikalingas partneris pietinėj da- 

lyį j Bowling Alley” biznį. Mokan- 
■ tis 50% ant jūsų investuotų pinigų. 
| Toks kuris gali pagelbėti darbe 
prižiūrėti auksini pelną.

Veikit greit.
CHAS. R. KULLS, 

3135 So. Halsted St.

RENDON, kambariai dėl vyri) ar 
merginų ir garažas. 5101 So. Lowe 
Avė. Tel. Boulevard 2279

ir

IEŠKAU kambario tarpe 67th ir 
71st gatvių, netoli Western Avė. 
Turintys prie mažos šeimos tinka
ma kambarį pašaukit: Republic 5877 
arba rašykit: Jag., 2346 W. 69th St.

HELBERG BROS.
siuvėjų, 
vyriškų

Room 607

REIKALINGA partnerių, 
prisidėjimo prie jsteigimo 
drapanų dirbtuvės. Norintis prisidė
ti, malonėkite atsišaukti ypatiškai 
arba laišku.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

192 N. Clark St
WALTER’S CLOTHES SHOP 

5609 W. 63rd St. 
Phone Republic 10091

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radių Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 

, Chicago, III. Hemlock 9149.Avė.,

Paskolos suteikiama 
j vien“3 dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Radios

beismentas, 64x48 barnė su padė
liu šiaudams ir šilo. Beismento bar- 

pirmas atsišauks, tas lai-1 nė 64x48, 12 pėdų augščio su cemen
tinėmis grindimis. Taipjau tvartai 
arkliams ir gyvuliams. 3 pašiūrės 
tabakui ir vieta stripavimui. 58x35 
pašiurę vežimams; vištininkas, kiau
lininkas, ledaunė ir pieninė; 2 dūli- 

. i niai. Visi budinkai apšviesti elektra. 
PARDAVIMUI “Soft Drinks” par- Galima pirkti taipjau gyvulius ir 

lor. Turiu du bizniu; parduosiu vieną mašinas, jei norima. Kaina žemės 
arba kitą. Taipgi galiu mainyti. Tin- ,r budinki) $15,000. 
kami įrengimai, biznis geras. Kreipkitės

. „ A . ... MRS. M. M. PETERSEN
6349 Normai Blvd., Chicago

!: Satud st w"’t"’nrth 7107

5816 So. Westem Avė.
Tel. Republic 4766

MUSŲ trotas, jūsų pelnas ant #an gatvių, storas ir .> flatai, 
šitos muro krautuvės, su pilnu garu šildomi, 2 karų mūrinis 
cementuotu beismentu, furnasu | garažas; štoras yra geroj vie- 
apšildoma, 2 karų muro gara- įoj bekernės, grosernės ar 
žas, ant 63-cios, arti Kedzie avė. i 
Kaina tik $17,500, su $5000 
įmokėjimo.

S. P. KAZWELL & CO., 
2839 W. 63rd St. 
Republic 8899

bučernės. Pamatykit namą ir 
tada ateikit į musų ofisą.
JOHN A. FUNK & COMPANY

1022 W. 51st Street, 
arti Carpenter St., 

Yards 0133

PIRMAS pamatymas mano pui- --------------
kaus namo ir vietos, išrodys jums „
verte. Aš einu atgal j bučernės biz- PARDUOSIU ar mainysiu ant
nj ir jeiKu tomistą norėtum mainyt P«ln«, nefančios nupsą-
- atsišauk. J. Grybas, «142 S. Fair- vy|’es ChicaKoje dvi farmas, 125 ak:
field Avė. Republic 1598. rų n- kitą 10 akrų'. Pilni du setai
________________budinki)K vienas visai naujas. 4 my

lios nuo Benton Harbor. Prie cemen-
MEAT MARKET IR GROCERY tinio kelio. Pusė farmos pašvęsta 
Vienuolyno apielinkėje parsiduoda vaisiniams medžiams. Tai yra ge- 

už teisingą pasių)ymą. Savininkas riausias bargenas, kokis buvo pasiu- 
turi važiuoti i ligoninę ant sunkios lytas. Gali būti parduotas su pelnu 
operacijos. Mainysime į maža lotą bite laiku. Nevilkinkit. Rašykit, ar 
arba bungaloW viėnuolyno apielinkė- kreipkitės tuojaus prie savininko, 
je. Atsišaukite Mr. BELD1NG, 1729 W. 106th St.

6953 So. Westem Avė. ---------------------
Henilok 5599 ______________________________

PARDUODA arba maino 2 flatų 
murini namą, 2 po 6 kambarius, ga
ražas, tetas 35- per 125 pėdas, 1 kle
sos stovis, kaina $13,000, savininkas 
nori bungalow pietvakarinėj dalyj 
miesto, G. F. Matthevrs & Co., 4501 
Wentworth Avė., Yards 5762.

Naujas mūrinis namas, 2 auk
štų, štoras ir 5 kambarių flatas; 
ant antrų lubų, 1 karo garažas, 
basementas, garu apšildomas ir 
visi kiti modemiški įtaisymai. 
Galima nupirkti su $1000 cash,, 
likusius kas mėnesį kaip rendą.1 
Randasi Marquette Manor apie
linkėj. Parduosiu UŽ $19,500. PARDAVIMUI arba mainymui 
Priimsiu į mainą gera lotą, au- naujas kampinis 10 flatų, elektriniai 
tomcbiKų ?rba mažą ’ farmą. | ttotoja “ Sauja

Kreipkitės pinigų, priims tik $7,500, likusius
773| So. Lincoln St. i mokėsi nuo įplaukų iš namo. Visi

Į asesmentai užmokėti. Vienas apart- 
---------------------- -— i mentas yra laikomas tuščias dėl pir

kėjo. Jūsų proga- Matykit savininką. 
Mainysiu ant gero vartoto au- 5503 Belmont: Avenue 2122. 

tomobilio savo didelį 75x180 pė- ----------------------------------------
du didžio rezidencijos kampinį'  
lotą su dideliais medžiais, aukš- , 
ta IK sveika Vieta ^gyvenimui. ar 3 flatŲ, ant farmos, loto, biznio,

’ • ar kitokios nuosavybės. 2031 West 
35th St., lafayette 0909.

MAINYSIU savo bizni, nameli, 2PARDAVIMUI Hąrdware štoras, $100 ĮMOKĖTI
taipjau maliavų ję indų. Geras biz- Nupirks 80 akrų farmą ir miško 
nis maišytų tautų apielinkėj. Jdo- žemę šiauriniame Wisconsine. Kai- 
maujantys kreipkitės 6268 Archer na $600. 2 mylios nuo miesto. Ge- 
Ave., kampas Melvina gt. • ra vieta žuvauti, medžioti, gaudyti
_____________________________________ Žvėrių, nedirbama žemė.

2627 N. Washtenaw avė.
Armitage 1349

Pietvakariuose. Atsišaukit grei
tai.EXPERTAI Radio aptarnautojai. 

Radios taisom visų išdirbisčių, agen
tūra dėl Crossley ir Howard Radios.

Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmore 3873.

ra- Lengvi išmokėjimai, 
pa- 

- ne
paprastus naujus 6 ciMnderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobesy, prie Wacker Drive ir Wa- į 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. j 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 

i Yards ir M chigan Avė. Turi kai- 

INTERNATIONALle“ če“ 
_ _ Priimti aplikantai bus trumpą lai- 

^4 II" ką lavinami dyka1 konstrukcijos šiųui^t v n v u iui^ u )karq ir geriau8ių budų Juoa parda.

CORPORATION Kreipkitės kss dieną nuo 10 iš ry-| 
' to iki 4 vai. po pietų.

Energiški ir sumanus vyrai gali 
sti progą padidinimui uždarbio ir 
žengimui pirmyn, pardavinėjant

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northwest Town Radio
3812 Vz W. North Avė. 

. Telephone Capitol 1861

MES mokame $1 už jūsų seną A.C. 
tube i mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St. 
kamb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Webster 
7339.

2-ros lubos
6635 So. Troy St

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

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Kreipkitės kss dieną nuo 10 iš ry- 
iki 4 vai. po pietų. 
Chevrolet Vertelgų

Susivienijimas
Gossard Building

Room 301
Rush and Ohio Sts.

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes sutaisysime jūsų 

Radio jūsų namuose, kada tik norė
site per fabriko inžinierius, su fab
riko garantija.

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Park 8296

SALDAINIŲ, cigarų, cigaretų, 
lengvų užkandžių, soda fountain, ; 
ice cream parlor, rašomųjų daiktų, 
žurnalų, mokyklų reikmenų ir t. t. 
sankrova, viena iš geriausiai žino- . 
mij. Visuomet gerai apsimokanti 
kampinė sankrova North West Side. 
Niekad nebuvo parduota. Niekad 
nebuvo pirmiau garsinta. Valdoma 
vienos šeimynos per 10 metų. AugŠ- ,
tos rūšies įrengimas ir didelis sta- po 4 kambarius mūrinis 
kas. Vien įrengimas kainavo virš Viškoą ir bpismpntas $6,000. Tikrai gyva biznio vieta. Gy- V1SK0S oeismenias^ 
vas kampas ir arti viešosios mokvk- Į garažas. $9,800, įmokėti 
los. Pigi renda, geras lysas. Prie
žastis — vykstu i Europą, parduo
siu už $2,400. Išmokėjimais, jei bus 
reikalas. Jeigu norite didžiausio 
bargeno ir geriausio kas buvo gar
sinta, ateikite ir patys pamatykite. 
Taipjau nedėlioj visą dieną sankro
voj. 3800 Montrose Avė., šiaurvaka
rinis kampas Hamlin avė.

Real Ėst ate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI dviejų flatų 
namas. 
2 karų 
$2,000.

Kreipkitės
4155 Archer Avė.

Pardavimai išsigelbėji- kumaH.
mui nuo licitacijos

DIDELI BARGENAI
BRIGHTON PARKE

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Turi gerai kalbėti angliškai. 
Darbas ant visados, šaukit vakare 
po 7 valandos Prospect 0567.

Arba laišką rašykit:
JOHN BAUKUS,

6332 So. Central Avė.

VISI elekirikiniai 7 tūbų Radio už 
$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbėtuvą 
demonstravimas dovanai. Už pinigus 
arba ant išmokėjimo. Duodama gera 
kaina ant jus seno seto. Phantom Radio 
Mfg. Co. 6440 Cottage Grove Avė. 
Tel. Midway 6312.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

REIKALINGA mokytoja piano 
accordion. Kuri sutinka duoti lekcijas 
ant šio instrumento, atsišaukit. 3225 

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 So, Lowe avė.
už 2& nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD,
2231 West Division St., “upstairs

Tel. Armitage 1199

REIKALINGA pardavėja. Seven- 
i Seventy Shop, 4732 S. Ashland avė.

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

1618 West 18th Street 
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. DanĮ^ovvski, ižd.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PAGAUNA NUO JUROS iki JUROS 
Scott’s padaręs pasaulinį rekordą 
pagavime tolimesnių stočių. Garan
tuotas gavimas ir operavimas; de
monstravimas kiekvieną vakarą 6 vai. 
Išmokėjimais, išmokant per vienus 
metus, $300 ir augščiau.

“JONĖS”, 
1607 Lawrence Avė, L. B. 5982

Nepaprastai Pigiai
15 flatų muro namas 1 metų se

nas, 3 flatai po 4 kamb. 9 po 3 ir 
3 po 2 kamb. Elektriką šaldimas. 

Garadžius 100x175, isrenduotas, I ^.en^”ee boileris Rendų metams 
$10,500. South Shore apigardoj. Blo- vieta gera, arba mainais, kas kas ng i. c. stoties. bloko iki 

ką turit. i,- i A'1 $45,000 be atmokejimų per 4 me
tus. Kaina $75,000. Priimsiu ma
žą mainą.

S. PASZKEWICZ 
6345 So. Califomia Av.

Hemlock 4555

PARSIDUODA

Tik vienas morgičius

K. G. URNEZIS
3223 Auburn Avė

8 lubos, užp.

Moderniais 2 augštų mūrinis 
namas, 4 ir 4 kambarių.

Maudynės, apron sinkos, dra
bužių klosetai, ąžuolu baigta.

Augštos viškos dėl drabužių 
džiovinimo.

Augštas beismentas su padė
liais vaisiams ir anglims.

Uždaryti porčiai su francu- 
ziškais langais.

Sieteliai dėl visų langų 
elė ištaisytos.Gatvė ir

1 flatas

Už tikrą

išrenduotas.

paaukojimo kainą.
Tik su $1,000 įmokėjimu.

BUILDERS INVESTMENT CO.

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO naujas kampinis biz

niavęs namas, štoras su 3 flatai ir 
j muro garažas, namo paran- 

! kuinai vėliausios mados. Parduosiu 
už $38,000 arbd mainysiu ant seno 
namo, cottages arba tetų.

IŠSIMAINO bizniavęs namas ant 
j Archer Avė., štoras su 2 flatais. 
priimsiu mainais kas ką turit kaipo 
pirmą jmokėjimą.

IŠSIMAINO puikus namas 2 flatai 
ir garažas, nužeminta kaina, mainy
siu ant bučernės, tetų arba ant auto
mobilio.
^IŠSIMAINO 3jų flatų muro namas, 

namo kaina $7,500, arba mainysiu 
ant nedidelio namo, bizniavo namo su 
bizniu.

IŠSIMAINO 2 nauji bizniavi na
mai ir 2 tetai, mainysiu ant apart- 
ment namo.

IŠSIMAINO puiki farma Wisconsi- 
no valstijoj, 39 akeriai žemės, pusė 
mylios nuo didelio miesto. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant tetų ne
paisant vietos, arba paranduosiu ge
ram žmogui.

IŠSIMAINO puikus kampinis biz- 
niavas muro namas, 2 š to ra i ir 8 
flatai, extra lotas ir 2jų karų ga
ražas, mainysiu ant namo, gali būt 
Gary, Indiana, arba kas turit mums 
kituose miestuose ir norit įsigyti 
gerą namą Chicagoj.

Atsišaukit greitai su virš minėtais 
reikalais.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107Midland National Bank name,
PARDUOSIU ar mainysiu saliu- 

ną, restauraną ir bowling alleys ant 
grosernės, bučernės, kendžių Storo 
ar automobilio, ar pusininką priim
siu. Vienas negaliu apsidirbti. 4658 
Archer avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
medinė bungalow, cementiniu 
pamatu, pilno didumo beismen
tas. Bargenas už $5,700. Įmo
kėti $1,000.

Archer Avė. prie Sacramento

RADIOS, STALAI IR CONSOLES 
PILNAI — $25 ir augščiau

Ateikite dėl nemokamos demons
tracijos/ ant naujo Allelec D. C. 
Howard, Zenith ir Brunswick. Atsi
nešk ši apgarsinimą, jis vertas jums 
$5.00. lengvi išmokėjimai,

10 E. Oak St., 
Sup. 8741

PARDAVIMUI 2 flatų medi
nis namas ir garažas užpakalyj, 
gerame stovyje, įmokėti $750 
cash, kitus lengvais mėnesiniais 
išmokėjimais. Kaina $4450.

DIDELIS BARGENAS
Padvigubink savo pinigus i metus 

laiko. Parsiduoda du lotai prie 63 
ir Kedzie avė. šiandien nupirksi už 
puse kainos kiek yra verti.

BUČERNĖ su namu ar be namo, 
geras biznis. Įsteigta penki metai 
atgal, arti 69-tos ir Western avė. 
Parduodu dėl priežasties silpnos 
sveikatos moteries. Duosiu morgi- 
čių. Republic 9094,

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą 

$150 Seklyčios setas ............... $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $39.00
$60 Wilton karpetas ............... $17.00

$8.00
AVIALABLE STORAGE 

7732 Stoney Island 
Atdara vakarais ir nedėliomis

Kreipkitės
4155 Archer Avė.

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO $25 Breakfast setas 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Automobiles

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place
Phone Roosevelt 8887

PARSIDUODA maži fornišiai, pi
gi renda, tinka vyrams ar moterims, 
4380 So. Hermitage Avė., iš užpa
kalio.

$TW morgečių parduosiu arba mai
nysiu ant loto ar automobilio, šau
kit Lafayetto 7193.

PARDAVIMUI 2-jų kambarių ra
kandai. 2027 So. Union Avė.

2 lubos užpakalyj

I

PAIGE Sedan, vėliausio modelio, 
važiuotas mažiau kaip 8,000 mylių. 
Visiškai kaip naujas. Parsiduoda iš 
priežastis, kad man reikia pinigų, 
įrengtas su naujais balloon ’ tairais, 
su pečiu ir t. t. Parduosiu už $325. 
Nesenai man kainavo $2,350. GaĮį- 
ma matyti visą dieną nedėlioj.

2116 W. Harrison St.
2nd fl.

MAINYSIU i bučemę arba gro- 
semę namą, trijų pafryvenimų, 
Bridgeporte. jonas Ligeika, 7259 S, 
Talman avė. Tel. Hemlock 0944.

PARDAVIMUI Soft Drink Parte
ris; parduosiu pigiai. 540 W. 18th St.

Tel. Canal 0459

PARDAVIMUI arba mainymui 
cottage netoli nuo Chicagos. Mainy
siu ant Chicagos prapertės su la
bai dideliu, nuostoliu sau. F. J. Sze- 
met, 3114 So. Halsted St. Victory 
4898,

ANTRAS yra nepaprastas barge- 
nas, tai yra ant Archer avė 300 pė
dų kampas, tik už $5500.

A. VISBARAS, 
/ 6409 S. Kedzie avė., Chicago 

Tel. Hemlock 3825

4155 Archer Avė.

PARDAVIMUI Calumet garažas 
dėl 125 kąru, vienas blokas nuo 
White City, cash arba mainysiu i 
iniažą namą. 6139 Calumet Avė. .

MŪRINIS 2 flatų namas po 6 
kambarius, karštu vandeniu šildo
mas. Galima nupirkti su $1,000 ar
ba mainysiu ant biznio.

5518 So. Talman Avė.

BARGENAS. Stuba dėl pardavi
mo, 2 fl. mūrinis namas, šiltu van
deniu apšildomas vieno boilerio. 
Randasi Ciceroj “Park Holme”, gra
žiausia Ciceros apielinkė. Pardavi
mo priežastis sužinosite pas

D. KURAITIS, 
Savininkas Milda Auto Sales, 
806 W. 31 St. Victory 1696
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BRIGHTON Park Bargenas. 5 pa
gyvenimų naujas kampinis namas. 
Po 5 kambarius, visas 1 klesos Įren
gimas. Kaina prieinama. Parduosiu 
arba mainysiu aht mažo namo, tetų 
arba kitko. < > >

Savininkas Juozas Vilimas, 
4558 S. Washtenaw Avė.

Virginia 2054
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