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Slapta Lenkijos -Rumanijos 
sutartis prieš Lietuvą ir Rusiją
Sutartimi Lenkija pasilaiko teisę okupuo 

ti Lietuvą, jei, atsitikus lenkų-rusų ka 
rui, Lietuva neišlaikytų neitralumo.

Ir Varšuva ir Bucharestas

KAUNAS, kovo 7. .[Chicago teritoriją įsiveržtų revoliuciniai 
Tribūne Press Service.] — Lie- būriai iš Rusijos, 
tuvos Aidas, oficialia Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos cr- pasižada tokiu atsitikimu ape-
ganas, praneša gavęs kopiją liuoti į Tautų Sąjungą ir pasių- 
slaptos m i Ii tarinės sut a r t i e s etj ultimatumą Maskvai, kad ji 
tarp Lenkijos ir Rumunijos, pa- per dešimtį dienų ištrauktų sa<- 
darytos praeitą vasarą, kai mar- vo bulius, o to nepadarius — i 
salas Pilsudskis lankėsi Ruma- pradėti karo operacijas, 
nijoje.

Sutartis, pasak laikraščio, su
sidedanti iš dešimties straipsnių. 
Tais straipsniais nustatomi 

veiksmai, kokius turės i
Lenkijos ir Rumroijos valdžios 
tą atvejį, jai į katros jųdviejų

Vienas straipsnis yra atkreip
tas prieš Lietuvą. Jame sako
ma, kad kadangi tarp Lenkijos 
ir Lietuvos yra neoficialis karo 
stovis, tai Lenkija pasilaiko sau

. i Atlantic ana ravi ne l’notoj

Tornado sunaikino Duncan, Miss. žuvo 21 žmogus. Iš žuvusiųjų 10 buvo kiniečiai

daryti 0kUpU0ų Lietuvos žemę, Japonijos kapitono į Motina ir du sūnus žu- k a s bus Hooverui 
iidžios tei Lietuva i>andytM laužyti mi. harakiri Maskvoj vo namu gaisre prezidentaujant 
dviejų trahimo prižadus. u ----------- r

Meksikos vadai sto-Pravda lojo ja Trockį 
ja gint prezidento už jo puolimus Mask 

Gil’io valdžią vos diktatorių

DAYTON, Ohio, kovo 8. — 
Gaisre, kuris netoli nuo čia su
naikino jų namus, sudegė, šei
mininkė, Mrs. Fred Yonng, 
du maži jos sūnus, vienas 
antras 2 metų amžiaus.

Kandidatai į prezidentus įsako Užuot atsakius į buvusio komi
saro kaltinimus, Pravda sten
gias diskredituoti jį purvini- 
mais

paliauti pelitinę kampanijų 
kol sukilimas bus patremp-; 
tas .

MASKVA, kovo 8. — Antri š- 
le “Trockis tarnauja buržuazi
jai,’’ Maskvos Pravda prirašė 
pilnas šešias skiltis “polemikos“ 
su Trockio dėl pastarojo pa-

MEKSIKOS MIESTAS, kovo
8. Visi kandidatais
kos prezidentus, išskiriant Gil
berto Valenzuela, įsakė savo 
politiniams vadams laikinai pa
liauti politinę kampaniją ir vi-į skelbtų užsienio spaudoj straips- 
sa savo energija stoti ginti pre
zidento Portes Gil’io valdžią.

Sukilėliai paėmę Culiacaną

X(ĮGALĖS, Sonora, Meksika, 
kovo 8. — Praneša, kad sukilė
liai, gen. Ramono Iturbe vado
vaujami, paėmę Culiacaną Si- 
naloa valstijos sostinę.

Sukilėliai paėmė Juarezą

JUABEZ, Meksika, kovo 8.
Sukilėliai, gen. Miguel Val-įgai sviekinamą

les vedami, šiandie paėmė Ju-i Trockis kovojąs su komunistų 
arezo miestą ties Jungtinių Vai- partija, su komunistų interna- 
stybių siena.

nių prieš dabartinius sovietų 
diktatorius.

Savo “polemikoj“ Pravda ta
čiau nieko rimto neatsako į 
Trockio priekaištus, dagi nė 
nebando ką nors atsakyti iš es
mės. Ji tik stengiasi diskredi
tuoti buvusį karo komisarą ir 
parodyti jį kaip “reakcinių ii 
imperialistinių Europos ir Ame
rikos laikraščių bendradarbį,“ 
“užsienio socialistų entuziastin- 

del to, kad

MASKVA, kovo 8. — Vakar 
! naktį pasidarė liara-kiri [nu
sižudė, persiskrosdamas vidu- 

Į rius] kap. Kisaiburo Koyama- 
gi, popularus diplomatiniuose 

■Maskvos reteliuose Japonijos 
ambasados- militarinis attache. 

Praeitos savaitės penktadie
nį kap. Koyamagi buvo suren
gęs savo bute puotą ir per tą 
puotą, sako, užgavęs vieną jau- 

| na rusę mokytoją. Laikraštis 
j Večernia ja Moskva išspausdino 
j apie tai žinią. Kap. Koyamagi 
• pasijutęs savo j^firbę sutepęs-, j 

pagaliau nutarė 'pasidąiyti ga- j<a ^ežių dinamito, kuris ten 
buvo kauntės komisiįonieriaus 

__ sukrautas ledams sprogdinti.
Sprogimo keturi žmonės buvo 
į gabalus sudraskyti, o dau
giau kaip trisdešimt žmonių su
žeisti, kaikurici tur būt mirti-

1Q.

Oro katastrofos
Trys lakūnai žuvo aeroplanui 

užsidegus ore
MEMPIS, Tenn., koov 8. — 

Jų aeroplanui užsidegus ore ir 
nukritus žemėn, netoli nuo Oak- 
land, Miss., užsimušė Jess 
Windham ir ,Wm. Daniels, pi
lotai, ir jų pasažierius Morgan 
Fcrrell iš Grecnvvood, Miss.

Redaktorius užsimušė

11’

Tikėkit netikėkit, bet kunigas 
astrologas štai ką žvaigždėse 
išskaitė:

Garlaivis Leviathan ni 
kentėjo per audrą

cionalu ir bandąs išsprogdinti 
proletariato diktatūros pama-

I tus.
Pravda sakosi nežinanti, kiek 

! Trockis gaunąs, parduodamas 
buržuazinei spaudai savo straip
snius prieš sovietų valdžią, bet 
ji mananti, kad jis turįs gau
ti mažiausiai nuo $25,000 iki

CHERBOURG, Francija, ko
vo 8. — Į Cherburgą atplaukė 
didžiulis Amerikos- pasažierinis 
garlaivis Leviathan, per smar- $50,000. 
kias audras kelionėj iš Ne\v 
Yorko stipriai nukentėjęs ir pa
vėlavęs dvyliką valandų. Ke- Pamišus motina nušovė 
k tas pasažierių buvo sužeisti. miegančią dukterį

8.ESCANABA, Mi-ch., kovo
— Mirtinai susižeidė Boland St. 
Mitchell, vietos Daily Press re
daktorius, aeropdanui, kuriuo 
jis skrido kaip pasažierius, su
sikūlus.

CHARLESTONAS ŠOKTI NĖ
RA NIEKO BLOGA

KORHS3
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj apsiniaukę; gali būt 
sniego; šalčiau; stiprus žiemių 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 23° ir 42° F.

Šiandie saulė teka 6:13, lei- 
džiaui 5:48. Mėnuo teka 5:49 
ryto.

ST. -LOUIS, Mo., kovo 8. — 
Sielodamos dėl savo 
sižudymo, Mrs. Lena 

j matyt gavus laikiną 
miš imą, vieną sa vo 
šių dukterų nušovė, 
šovė, paskui bandė pati nusižu
dyti. Tas jai betgi nepavyko, 
kadangi revolvery nebeliko ku- 
lipkų.

vyro nu- 
Ha^vkins, 
proto pa- 
miegoju- 

antrą pa-

ST. GLAIRSVIILLE, Ohio, 
kovo 8. Kauntės mokyklų 
komisija’ atmetė tėvų skundą, 
kurie reikalavo, kad pradžios 
mokyklos mokytoja, 18 metų 
amžiaus mergaitė, butų pašalin
ta iš vietos dėl to, kad ji lan
kanti šokių vakarus ir šokan
ti charlestoną.

Sprogdino policijos 
šininko namus

vir-

kovo 
bom-

BELLEFONTA1NE, O b i o, 
kovo 8. — ši rytą čia ir apie- 
linkėj buvo jaustas lengvas že

mės drebėjimas.

BEAV1ER FALLS, Pa., 
8. — Padėtos ties anga 
bos sprogimo buvo apdraskyti 
vietos policijos viršininko, Wm. 
Davidsono, namai. Žmonių 
kas nenukentėjo. Policijos 
šininkas sipėja, kad bombą 
buvo padėję butlegieriai.

nie- 
vir- 
jam

Dinamito sprogimo 
4 žmonės užmušti, 

30 sužeistų
SCRIBNER, Neb., kovo 8.

Farmoj, netoli nuo čia, kilus 
gaisrui sprogo daržinėj dvyli-

Ncw Yorko pastorius Arthur 
W. Brooks, iš žvaigždžių išskai
tęs, pranašauja Hoovero prezi
dentavimo metais šitokių vyks
mų:

1929 metais — Iš viso bus 
geri laikai. Bus svarbių eko
nominių reformų, didesnių fi
nansinių pienų ir mažiau be
darbių.

1930 metais Nuola t i n i s 
J>rogresavimaš. Atmainos žmo
nių protavime ir darbuose. 
Perorganizavimas visų departa- < 
menių. Pramonės ekspansija ir 
išplėtimas krašto statybos dar-

i nai.

Kruvinos vokiečių ko 
munistų ir fašistų 

kautynės
BERLYNAS, kovo 8. — Wo- 

ebrdeno miestely, Holšteinc, 
įvyko muštynės tarp komunis
tų ir fašistų. Trys asmens bu
vo užmušti, o septyni pavojin
gai sužeisti.

Du armijos aviatoriai 
žuvo vandenyne

SAN DIEGO, Gal., kovo 8.— 
Jų aeroplanui nukritus į vande
nyną, netoli 
du armijos 
Roix Smith 
Katastrofos 
ma.

nuo kranto, žuvo 
laikiniai, Įeit. Le 

ir eilinis >M. Ulm. 
•priežastis nežino-

Mokslininko nuopelnai
HAVAiNA, Kuba, kovo 8. — 

Jungtinių Valstybių valdžia su
teikė gaubės dovaną Havanos 
D-rni A. Agramonte, tuo pripa
žindama jo nuopelnus geltono
jo drugio išnaikinime Kuboj.

jregistravo drebėjimą
NEW H1AVEN, Conn., kovo 

8. — Yale universiteto seismo
grafas įregistravo stiprų žemės 
drobėj imą, turėjusį įvykti apie 
3,300 mylių tolumo.

Šiandie Komp. Vanagaičio-i

Lietuvių Auditorijoj. Pradžia

Pikčiausi bus 1931 metai
Staigios ir ne- 
ir išsirutulo-

1931 metais - 
tikėtos atmainos 
jimai. Revoliucinės tendencijos 
kongrese ir opozicija vykdoma
jai valdžiai. Vidujinė kova, ne
ramumai ir nepasitenkinimas 
tam tikrais politiniais klausi
mais. Aštuonioliktasis amend- 
mentas [prohilbicijos įstatymas] 

audros centru ir dideliu 
’ Depresija bizny ir pra- 

Dideli streikai ir dar- 
i neramumai. Santy- 
užsieniais pasidarys la-

pataps i 
“issue.” 
monėj. 
Liniukų 
kiai su 
tai blogi ir reikės didžiausio 
atsargumo, diplomatinio sugebė
jimo neleisti jiems nutrukti. 
Pramanoma didelių nelaimių 
krašte, pareinančių iš nesuval
domų gamtos jėgų.

Tcliau — geriau
1932 metais Nauji pragu

mai taikos judėjimui ir tau
tų nusiginklavimui kelti. Laips
niškas finansinis atsigriebimas 
ir didėjanti industrine ekspan
sija. Didesnis žmčnių pasiten
kinimas ir nedarbo mažėjimas.

1933 metais •• Milžiniški ko
merciniai susivienijimai ir išsi- 
rutulojimai. Didelis progresas 
moksle, švietime ir komunika
cijos priemonėse, su naujais 
svarbiais mokslo išradimais.

Islandų vulkanas veikia
KOPENHAGA, Danija, kovo 

8. — čia gauta pranešimas, kad 
Islaindtijos ugnia’Malniis Kverk- 
fjoll pradėjo smarkiai veikti.

Juoku Vakaras
8 valandą vakare
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Girdai apie revoliu
ciją Rusijoje

BEMLYNAS, kovo 8. - S<>- 
cialdemokratu laikraščio Vor- 
\vaerls gauti iš Maskvos prane
šimai sako, kad ten vis labiau 
plintą girdai apie tai, kad so
vietų Rusijoj rengiamos revo
liucijai.

Tie pranešimai sako, kad Ni- 
kalojus Bucharinas buvęs pri
verstas rezignuoti iš vyriausio
jo komunistų partijos orgabo 
Dravdos redaktoriaus vietos ir 
iš komunistų internacionalo 
pirmininko vietos dėl to, kad 
jį sugavę besirengiantį padary
ti coup d’etat prieš diktatoriaus 
Stalino grupę. Jis buvęs para
šęs laišką Kamenevui, bandy
damas tąjį pritraukti sąmoks- 
lan prieš Staliną.

Smirdančios bombos 
britų komunistų 

mitinge
LONDONAS, kovo 8. — Ži- 

nomam (britų jKomuirtistui, J. 
T. Murphy, sakant Čia teatre 
pamokslą King’s kolegijos stu
dentams, auditorijoj buvo nu
mesta durnų ir smirdančių dujų 
bomba, taipjau kelios nedide
les sieros bombos. Visi mitin
go dalyviai buvo priversti grei
tai apleisti teatrą.

Hoover šaukia nepapra
stą kongreso sesiją

WASIHiINGTONAS, kovo 8. 
— Prczidnetas Hoover šaukia 
nepaprastą kongreso sesiją ba
landžio 15 dieną tarifui peržiū
rėti ir priimti įstatymą žemės 
ūkio rėmimo reikalais.

10 darbininkų žuvo dėl 
sprogimo įmonėj

BUCIBARESTAS, Rumunija, 
kovo 8. Rcmana-Americana 
naftos kompanijos įmonėj Mo- 
reni šiandie įvyko garinio kati
lo sprogimas, kuriuo dešimt dar
bininkų, jų tarpe vienas britų 
inžinierius”, Andrew Wagner, 
buvo užmušti.

40 žmonių žuvo dėl kal
no nugriuvimo

LISABONAS, Partugalija, ko
vo 8. — Paskiausi pranešimai 
iš Modeiros sako, kad St. Vincent 
klony, Madeiros saloj, dėl že
mių nuo kalno nuslinkimo bu
vo užmušti keturiasdešimt žmo
nių. Vienuolika namų buvo 
nušluoti į jurą.

No. 58

Britanija apkarpo 
laivyno biudžetą

LONDONAS, kovo 8. — An- 
glija šiems 1929 melams numa
to išleisti laivyno reikalams vi
so labo 55,865,000 svarų arba, 
Amerikos pinigais, $279,325,- 
060.

3'ai yra apie $7,175,000 ma
žiau ne praeitais metais.

5 asmens prigėrė auto- 
tnobiliui nukritus upėn

AiliEBDEEN, Wash., kovo 8. 
— Penki asmens, visi vyrai, 
prigėrė, jų automobiliui nukri
tus čia nuo tilto į upę.

Jris kiti kartu su jais važia
vę asmens buvo išgelbėti.

Policijos vadas inkrimi
nuotas už butlegerybę

1XANVHGLE, 111., kovo 8. * 
VVilliamsono kauntės deputy 
šerifų vadas, Arlie Sinks, ir 
keli kiti vielos gyventojai tapo 
federalinės grand jury’ės inkri
minuoti dėl “sąmokslo prohibi- 
cijos įstatymui laužyti.“

Du laivai Baltijos juroj 
šaukias pagalbos

R1EL, Vokietija, kovo 8. —• 
Rusų ledų laužomasis laivas 
Ttuvor Baltijos juroj, kuris 
teikė pagalbos sužeistam vokie
čių garlaiviui Saym, bevieliu 
šaukiasi pagalbos. Abudu lai
vai yra ledų sužaloti. Nuken- 
tfjUBiems į pagalbą skubinas ki
tas rusų ledlaužis, Jermak.

New Yorkas turės 68 
aukštų “skaiskreiperį”

NEW YORKAS, kovo 8.
Automobilių magnatas Waltcr 
P. Chrysler praneša pradėsiąs 
tuojau statyti Ne\v Yorke auk
ščiausią trobesį Lexington avė., 
tarp 42 ir 43 gatvių. 'Pas “de
besų pagaikštis“ busiąs 809 
pėdų aukščio — 17 pėdų aukš
tesnis už Woolwortho bokštą, 
ir turėsiąs 68 aukštus. 'Trobe
sys pastatyti pareisiąs 15 milio- 
nų dolerių.

TRYS MAŽI NEGRŲ VAIKAI 
ŽUVO UGNY

QUINCY, III., kovo 8.—Trys 
maži vienos negrų šeimos vai
kai žuvo gaisre, Jcuris Čia su
naikino jų namus. Tėvai tuo 
metu dirbo ir vaikai buvo vie
ni namie palikti.

—

V ely kų Šventė 
Lietuvoj

Kad jūsų giminėms ir mylimiemsiems 
butų smagiau ir geriau sutikti Velykas, jus, 
be abejonės, prisidėsit pasiųsdami jiems 
“velykinio pyrago’1 — pinigų. Ir kada jus 
siunčiat, jus norite, kad pinigai butų išmo
kami Lietuvoje kuogreičiausia ir kad dėliai 
pasiuntimo jums butų kuopatogiausia.

Siųskit telegramų per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, kovo 9 d., 1929

KORESPONDENCIJOS
pateko nė vienon vieton. Rei
kia pasakyti, kad Lazauskas 
savo laiku yra daug dirbęs ben
drovės labui, bet tas jo nuola-

tas ir vienas svetimtautis, ku
ris su tuščia bonka rankoje už
ėjo į Krikščiūno užeigų kai joje 
policija darė kratų. Tečiaus su-

Matuzevičius, Jonas, iš Biržių 
aps., Biržių vai. Rinkuškio. Gyv. 
Chicagoje.

Mikulauskai, Juozas ir Anta- Atidarymas Lillian Beauty Shoppe
Virden, III

....... **" r**" ■

So. Boston, Mass
Apie 10 metų atgal vietos gy

ventojas Jonas Cacevičia (Sas- 
sevvich) buvo išvykęs Lietuvon, 
palikdamas savo pinigus dvie
juose vietos bankuose. Pabu
vęs kiek Lietuvoj Cacevičia pa-

Babravičiaus koncertas puikiai 
pavyko

Kovo 3 dienų Lietuvių sve
tainėj atsibuvo J. Babravičiaus 
koncertas, kuris pavyko iš visų 

prašė savo brolio ir švogerio i pusių. Programa tapo išpildy-
išimti pinigus iš bankų ir jam ta piukiai. Babravičius daina- 
prisiųsti į Lietuva. Brolis Ka- vo taip puikiai, kad, rodos, sėdč- 
zys su švogeriu Pranu Klijunu tum ir klausytum jo dainų per 
tai padarė ir išėmę iš bankų Į visų naktį ir vis nebūtų galo. 
$1409.07 rugp. 4 d., 1920 m. Aš esu girdėjęs Babravičių 
pasiuntė jam į Lietuvą 67,098 daug kartų dainuojant ir visada 
vokiškų markių. Tuo laiku pa- aš gėrėjaus jo dainavimu, bet 
si reiškė didelis markių puolimas šį kartų jis priviršino visus kar- 
ir kol Cacevičia pinigus gavo 

tos markės veik jokios vertės 
nebeturėjo.

Keletą metų vėliau Jonas Ca- kus, tik dar neišlavintas. Ji pa- 
cevičia sugryžo Amerikon ir už- j dainavo 4 dainas.
vedė bylų prieš Farmers & Mer- i P-lė Tataroniutė puikiai akom- 
chants State Bank of Virden, i ponavo p.
kam bankas tuos pinigus išmo-; skambino viena 
kėjo. Byla buvo užvesta dar puikiai.
1925 m., bet nuosprendis joje ' O jau
liko išneštas tik šiomis dieno- kaip Jėznoj ant švento Jono — 
mis. Teisėjas Burton palaikė pilna lietuvių 
banko pusę ir Cacevičia netik 
bylą pralaimėjo, bet ir turės 
padengti visus bylos vedimo

tinis puolimas ant kitų sau ne
patinkamų asmenų visuomet er
zindavo susirinkusius žmones, 
tad gal būt todėl ir liko neįleis
tas nė j vienų vieta, kad neda
vus jam daugiaus progos kelti 
nereikalingus nesusipratimus.

Buvo skaityta per sekr. A. 
Janulaitį metinė atskaita iš 
abelno bendrovės biznio. Iš at
skaitos reikia suprasti, kad da
lykai bendroves stovi neprastai 
ir viskas yra 
ningai ir gerai.
davo gana daug nesupratimų su 
gaspadoriais, bet dabar gaspa- 
doriaus pareigas eina jau virš 
porų metų K. Matuliauskas, ku
ris visų biznį tvarko gan pa
vyzdingai ir užtad nėra jokių 
nesupratimų.—Reporteris.

imtasis teisme atsisakė liudyti 
prieš Krikščiūnų ir už tų liko 
nubaustas $25 už teismo panie
kinimų.

tvarkoma saži- 
Savo laiku bu-

Kiek laiko atgal “Naujienose” 
buvo rašyta, kad vienas lietuvis 
užpuolė' savo žmonų ir burdin- 
gierių mušti su kede ir kad to
dėl jis liko suimtas. Dabar mi
nėtas lietuvis jau sugryžo namo 
—paviešėjęs 30 dienų kalėjime 
ir užsimokėjęs $40 pabaudos už 
girtavimų.—R.

Panelė Gribaitė taipgi padai
navo gražiai. Jos balsas pui-

Babravičiui ir dar pa- 
solo taippat

svietelio prisirinko,

Bankų gynė vietos advokatas 
James H. Murphy.

K.

Philadelphia, Pa

Lietuvių Kaimas 
Naujoj Anglijoj

Kenosha, Wis

svetainė, todėl 
galima tikėtais, kad čia bus ir 
pelno, ir publika užganėdinta ir 
tikiuos, artistas.

Tai taip reikia rengti koncer
tus, ale ne krašte svieto.

—Raulinaitis.

Detroit, Mieli

šis tas apie lietuvių būklę

“Vilnies” nr. 46 patėmijau 
korespondencijų antrašte “Koks 
jų ’bepartyvumas’po kuria 
pasirašo tūlas Koncerte Buvęs, 
kuris visoje žinioje toli prasi
lenkia su tiesa. Jis rašo apie 
SLA. 212 kp. koncertų, kuriame 
programų išpildė Dailės Ratelis. 
Rašo, kad programas buvęs ne
koks, o ir žmonės kuopai neat
jaučia. Tuo tarpu gi žmonių 
koncerte buvo apie 300 ir vaka
ras davė $400 įplaukų. Tai kaip 
tik rodo, kad žmonės prijaučia 
šiai kuopai. Rašo 
telį mokinus rusų 
choras dainuojąs 
čioj. Butų gerai,

Lietuvių biznierių organiza- 
; cija, pasivadinusi Detroito Lie
tuvių Prekybos Taryba, balan- 

i džio 1 d. vakare rengia Lietuvių 
.... . i . , i svetainėje pirmąjį marga susi-Kaa Kalbėt apie lietuvius, kiek ,. . v .. x. , .. . . - | pažinimo šoki. ,įžanga bus dy-jų čia yra, kur jie dirba ir kur ...... . .. . . m-i • L •. , .. . ...... , kai, bet tik su tikietu. Iikietaigyvena ir duoti i tai tikslų at- , 2 , . ... .\__ _ ’ __ , . ; J „ .4.1 bus duodami veltui. Paimta

abi didelės salės, žemai—lietu
viški šokiai, aukštai—ameriko
niški, ir kožnas atsilankęs pri
valės šokti. Patariama įsigyti 
tikietus iš laiko pas Tarybos 

. , ... . narius, šokin bus priimama tikniekas tikrai A .j su tikietais ir tai ne jaunesni, 
! kaip 16 metų amžiaus. Tikietai 
I gaunami pas komisija: East 

. | Side pas Chas. Steponauckų, 
a! 9503 Cardoni Avė., West Sidėje 

pas P. Molį, 1730 24th St. arba 
Į pas P. Petrėnų, 3625 Myrtle St. 

Nesenai Taryba buvo paren- 
' gusi vakarienę, kas gerai pavy- 
I ko. Taryba geidžia sujungti vi- 
| sus lietuvius biznierius Detroi- 

l)USLJe te, kad tuomi galėtų tinkamiaus 
patarnauti savo klijentams ir 
pasidarbuoti delei vietos lietu
vių labo.—komisija.

sakymą yra gana sunku ir net 
negalima, bet visgi aš bandysiu 
nors paviršutiniai skaitytojus 
su tuo dalyku supažindinti.

Lietuvių Phila. skaitomta apie; 
15,000, bet ar tikrai čia jų tiek j 
yra, to, žinoma, 
nežino, bet kad jų čia yra daug, | 
tai ta visi numato.

Čia yra įkurtos dvi didelės 
lietuvių svetainės. Viena sve 
nė yra Richmondo daly, kuri 
yra Įkurta jau virš 20 metų 
atgal. Svetainė gan patogi ir 
erdvi. Dabartiniu laiuku gali 
būt verta apie $150,000. Viskas I 
išmokėta ir da turi savo ižde! 
kiek kapitalo. Pietų 
randasi antra tokio pat didumo | 
ir vertės svetainė, ši svetainė 
yra kiek jaunesnė už pirmąja ir 
dabar ji yra pavesta susiviani- 
jusiom netuvių organizacijoms,' 
kurios ją užlaiko ir naudojasi 
savo labui. Yra trys Rymo ka-j 
talikų bažnyčios, kurios turi į 
svetaines, bet kaip bažnyčios 
taip ir jų užlaikomos svetainės 
nedaro jokio smagumo, nes yra 
gXn prastos ir 
randasi keletas 
turi nuosavius 
kiek kapitalo, 
tiniuoju laiku numatomas lietu
vių skaičiaus mažėjimas, tad 
manoma, kad netrukus visi kliu- 
bai ir kitos organizacijos, kurių 
tikslai yra vienodi,—pašelpa, su
sijungs į daiktų bendrai, —prie 
viršminėtų svetainių. Yra ir 
neprigulminga bažnyčia.

Privatiškų nuosavybių, k. t. 
namų, kitokių trobesių. Vargu 
būt galima 
daug čia lietuviai turi, 
galimas daiktas, kad iš seniaus I Milunaitis ir ižd. J. Kiškis, 
apsigyvenusių žmonių apie 75ry į 
turi savo nuosavius namus.

Biznerių yra įvairiausių. Se
iliaus jų buvo gan daug karčia- 
mų, bet dabar pas mus karčia- 
mos visai uždarytos, tad tokių 
biznierių kaip ir nėra. Yra ne-i kuris statė savo kandidatūrų į 
suskaitomai daug grosernių ir • prezidento vietų ir kurį “bekino” 
bučernių. šitos rūšies biznie- taip sakant “progresyviai”. Bet 
riai niekurie yra praturtėję, kad kalbamas asmuo yra žino- 
bet didžiuma vos pragyvenimų mas kaipo mėgstąs triukšmauti 
daro, ir užlaiko gana prastas ir eina su komunistais, kad ten 
krautuves. Avalų krautuvių! gauna savo karjerai paramų, 
yra apie septynios. Yra dauge- tad šiame susirinkime gavo ma- 
lis kitokių Įvairių biznių, ir pro-ižai balsų. Buvo bandęs da sta- 
fesionalų, bet sunku yra apie tyti savo kandidatūrų ir į kitas 
juos visus lea nors tiksliai pa- j vietas, bet rezultatai vis ėjo 
sakyti__Korespondentas. prastyn ir prastyn, taip kad ne-

Baltimore, Md
Iš po Lietuvių Svetainės 

Bendrovės pastogės
Vasario 14 d. įvyko Lietu- 
Svetainės Bendroves meti- 
direktorių susirinkimas. J 

naujai iš-
nuo korpora- 
taip lygiai ir 

kurios turi 
Šerus. Taip,

vių
uis 
susirinkimų atvyko 
rinkti direktoriai

nejaukios. Da 
kliubų, kurie 

namus, ir turi 
Bet kad pasku- i cijos šėrinininkų, 

nuo organizacijų, 
pirkę bendrovės
kad viso labo difektoriatas su
sideda apie iš 50 įgaliotinių. Ši
tie direktoriai suėję į metinį su
sirinkimą, kuris įvyko viršmi- 
nėtų diena, išrinko iš savo tarpo 
Liet. Svet. B-včs valdybų. J 
valdybų liko išrinkti sekantys 
asmenys: prez. S. Butkus, vice- 

suskaitliuot, kiek | prez. J. Petrikas, turto rašt. 
Labai A. Janulaitis, protokolų rašt. J.

Laike rinkimų aiškiai galima 
buvo pastebėt tam tikrų grupių, 
su tam tikrais nusistatymais 
žmonių, skverbimąsi Į valdybos 
vietas. Vienas iš tokių vietos 
gaudytojų buvo P. Lazauskos,

dar, kad Ba- 
popas ir kad 
kaip bažny- 
kad daugiau

tokių mokytojų turėtumėm. Čia 
kalba vien pavydas. Mat, kaip 
kuopai, taip ir Dailės Rateliui 
žmonės prijaučiu, kuomet Lyros 
choras pats moka įžangų ir dar 
dykai eina dainuoti. Bet apie 
tai rateliečiai nemato reikalo

Ateinančiais, 1930 metais bus 
švenčiama 300 metų sukaktuvės 
nuo įsikūrimo Massachusetts 
Bay kolonijos — pirmųjų euro
piečių apsigyvenimo Massachu
setts valstijoj. Iš tos priežasties 
ruošiamųsi prie įvairių iškilmių 
ir taipjau surengimo parodos, 
kurioj pasireikštų visas Nau
josios Anglijos progresas ir tur
tai.

Tarp kitų toj parodoj rengia
si dalyvauti ir Massachusetts 
lietuviai. Lietuviai mano tai pa
rodai pabudavoti Lietuvos kai
mų, kuris parodytų Lietuvos 
ūkininkų gyvenimų ir papročius. 
Bet taipjau, kad kartu butų pa
rodyta kiek lietuviai išeiviai yra 
prisidėję prie Naujosios Angli
jos, ir abelnai visos Amerikos, 
geroves ir progreso.

Tuo darbu vadovauja Vincent 
A. Jenkins iš So. Bostono, pir
mininkas Massachusetts Lietu
vių prekybos Tarybos švietimo 
komiteto.

nas, iš Mariampolės aps.
Mikulevičienė, Jeva (Eva Mi- 

kulevich) gyv. Hartshorne, Oak- 
lahoma.

Mikutis, Juozapas ir Leonas, 
iš Telšių aps., Plungės miesto.
Mickevičius. Gyv. Herrin, III. 

Atsiliepė jo žmona, Marijona 
Mickevičius.

Mitkevičius, Adomas, gyveno 
per 24 metus Aurora, III.

Morkūnas, Adomas. Kilęs iš 
Joniškio par., Biržių aps. Gyv. 
Chicagoje.

Norvaišiai, Martinas ir Sta
nislovas. Paeina iš Smilgių vai., 
Panevėžio aps.

Olkonavičius, Pranas, iš Meš
kučių, Nedzingės vai., Alytaus 
aps.

Ostrauskas, Augustas. Iš Pa
nevėžio miesto. Gyv. Chicagoj.

Paukšta, Antanas.
Harvey, III.

Paulauskai, Petras 
lovas, iš Šiaulių aps. 
vai.

Peleckis, Vaclavas,
miesto. Gyv. Chicagoje.

Petkus, Julijonas, iš Vaigu
vos vai., Šiaulių aps.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti, ir kiek
vienas kas ką nors apie juos ži
notų yra prašomi suteikti ži
nių. Bet kokia žinia bus 
giai įvertinama.

Lietuvos Konsulatas, 
1232, 608 So. Dearborn 1 
Chicago, III.

L. Gaižaitė, Sekretorius.

Gyveno

ir Stanis- 
Vaiguvos

iš Šiaulių

bran-

Room 
Stret,

Iš

Subatoj, Kovo-March 9 d., 1929
2019 Canalport Avenue

PusS bloko j rytus nuo 20-tos ir Halsted Street
Telefonas Roosevelt 4267

Visi darbai bus atliekami pagal naujausios mados, švarus ir man
dagus patarnavimas. Laike atidarymo bus duodamos dovanos.

Savininkė MRS. LILLIAN SABONIS.

IŠVENGK “FLU”
Ir užtikrink sveikatą ir komfortą sau ir 
savo šeimynai laikant savo namus šiltus, 
vienodos temperatūros visą žiemą.

Turėk savo aruodą, pilną Consumers 

Garantuotų Anglių ar Koksų. Tai yra ge
riausia apsauga.

PIRKIT SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

COAL-COKE- ICE 
tfBUILDING MATERIALNKLIN

Velykos Jau Artinasi

Kaslink trijų narių, kurių 
centras nepriėmė* Centras ne
priėmė dviejų narių—gal jie ne
verti buvo. O trečias pats išsi- 
braukė, dėl nemokėjimo duok
lių. Keista, kad komunistai la
biausia nekenčia Susivienijimo 
ir visur ji kaip įmanydami ko- 
lioja, ir tuo pačiu laiku kaip į- 
manydamfį-jį veržiasi. Kam? 
Juk jei netinka SLA., tai dau
giau apdraudos organizacijų ir 
kompanijų yra — gali ten rašy
tis.

Kaslink kalbėtojo p. Žuko, tai 
jis savo trumpoj kalboj neužga
vo nė vieno ir nuo estrados ne
bėgo. Tik gal nepatiko tiems 
ponams, kurie ir Lietuvos him
nų dainuojant sėdėjo lig prie 
kėdžių priklijuoti. Buvo daug 
anglų, kurie irgi atsistojo, bet 
mūsiškiai komunistai nesietojo, 
tuo parodydami visiškų savo 
nesubrendimą.

Tolinus tas korespondentas 
primena, kad Susivienijimas yra 
bepartyvis, tečiaus esą dauge
lis narių yra nepatenkinti cent
ro valdyba, kad ji šalina komu
nistus. Taip, Susivienijimas 
yra bepartyvis, bet kam jame 
komunistai varo partyviškumų, 
tai ir prieina stengtis komu
nistus suvaldyti. Centro valdy
ba yra nepatenkinti vieni ko
munistai, o visi kiti tik ir no
ri, kad ir visus komunistus vi
sai išbrauktų iš Susivienijimo, 
tada nebūtų kam suirutę kelti 
ir trukdyti rimtų narių veikimų.

—SLA. 212 kp. Narys.

Lietuvos Konsulato
Chicagoj 

. . • •
Paieškojimas N r. 16.

Hammond, Ind

Be abejonės, jus siųsite pinigus savo giminėms, 
ar draugams Lietuvoje. Musų Pinigų Siuntimo 
departamentas yra pasirengęs jums patarnauti. At
siminkit, kad musų kainos yra žemiausios.

Mes skaitome tik $10.30 už 100 Litų:
tol

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų 11- 
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzaminavi- 
mas atidengs Jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blrd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių, 

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

nuo 10 ryt? iki 1 po pietų.

H

Mes parduodame laivakortes į ir iš Lietuvos.
$107.00 i Lietuvą
$118.50 iš Lietuvos
$181.00 “Round Trip” (ten ir atgal) laiva
kortė.

Visos žinios mielai
Jūsų

r

suteikiamos—Dykai.
BankasŠie ų^meny^^g^Vėna Ameri

koje, yra ieškomi:
Aleknaviče, Stanislovas. Gyv. 

Atlantic Mine, Michigan.
Baltutytė, Marcijona. Atvyko 

Amerikon 20 .metų atgal iš 
TrykŠlių vai., kiaulių apskr.

Borovikas, Antinas. Iš žvir- 
nių kaimo, Ežerėlių apskr.

Buivydas, Kazys. Gyveno Chi
cagoje.

Čeikai, Jurgis, Bikas ir Ma
lė. Paeina iš Kazimieravo kai
mo, Varėnos vai., Alytaus apsk.

Česnauskas, Kazys (Charles 
Hapman) gyv. Cleveland, Ohio.

Griciunas, Vincas ir Kamile. 
Gyv. Duluth, Minnesota.

Grigalius, Antanas. Paeina iš 
Panevėžio apskr. ir gyv. Cleve- 
and, Ohio.
Gotauta, Domininkas. Atsiliepė 

jo sesuo, Juzė Gbtautytū.
Jokūbaitis, Aleksandras, iš 

Raseinių apskr. Gyv. Harvey, 
Illinois. ?

Kavaliauskaitė, Veronika, iš 
Kauno miesto. Gyv. Chicagoje.

Kazonai, Juozapas ir Kaston- 
tinas, iš Plungės miesto.

Kisieliauskas, Jurgis. Paeina 
iš Raseinių apskr., Raudonės 
vai., Raudonių kaimo. Gyv. 
New York.

Kupeckis, Jonas. Gyv. Cleve
land, Ohio.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti, ir kiek
vienas kas ka nors apie juos 
žinotų yra prašomi suteikti ži
nių. Bet kokia žinia bus bran
giai įvertinama.

Lietuvos Konsulatas, Rm. 
1232, 608 So. Dearborn Street, 
Chicago’, III.

—L. Gaižaitė, Sekretorius.

DEPOSITORS STATE BANK
4701 SOUTH ASHLAND AVENUE

Yards 2001Chicago

&
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24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis.

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MO^ROE 0454

M

H

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

Šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau
ti į Lietuvą aplankymui savo giminių ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekskursiją

-flURI

Gegužio 22 d., 1929
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M

►4
►4

►4
>4 
►4

Kaip Chicagoje, taip ir pas 
mus “sausina 
oblavas ant naminėles šinkuo- 
tojų, veržiasi net į namus, su- 
iminėja, o ir teismai aštriai su
imtuosius baudžia.

Į policijos nagus pakliuvo ir 
lietuvių. Vienas jų, Jacob Kri
kščiūnas, 551 Borton Avė., jau 
liko teismo nubaustas. Jam už
dėta $200 pabaudos ir teismo 
kaštus. Taipjau kartu liko nu
teistas šešiems mėnesiams ka- Juozo. Gyv. Chicagoje. 
Įėjimo, tečiaus bausme liko su-! Martinaitis, Klemencas. Iš Jo- 
spenduota. Kartu liko suim- niškes vai., Šiaulių aps.

miestų— daro

Paieškojimas Nr. 17

Ameri-šie asmenys, gyvenų
koje, yra ieškomi:

Kisielius, Anastazas,
venų vai., Raseinių apskr.

Laskauskienė, Kazimiera, iš
Kauno miesto. Gyv. Chicagoje.

Macių, Klemenso, Susanos ir

iš Titą-

►4
*

M 
M 
M 
H 
H 
M

M

U. S. Lines Laivu

*

M

H
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Universal Restaurant
Musu virtieniai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytes 

valgius
A. A. NORKUS. «av

750 West S’

•- j.

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

M 
M

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

von ir norite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuo- 
jaus j “Naujienas” ir paveskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
nius musų pranešimus.

1739 So. Halsted St Chicago, 111
H

M 
M 
M 
M 
M
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GARSINKITeS “NAUJIENOSE”
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

North Side

Išėjo nusipirkt duonos, sugrįžęs 
rado pilną butą svečiu

Tarpe northsidės lietuvių ran
dasi ramus pilietis Antanas Vi- 

na- į

j.im 
pa-

ivj o 
ku-

lis, kuris turi savo gražų 
inuką, 1616 X. Irving Avė. 
dai, antradienį kovo 5 d., 
parėjus iš darbo, moteris 
prašė parnešti duonos iš 
pykins. Jiems' bekalbant, 
vidun jų vienas giminaitis,
ris pasisiūlė kartu eiti duonos.

Taip ir padarė. Bet kadangi 
svetis turėjo mašiną, lai duo

nos ieškodami, apvažiavo pusę 
Ghicagos. Ir nors A. Vilis buvo 
labai nepatenkintas tokiu sve
čio pavažinėjimu, bet ką daryt 

turėjo drauge važiuoti. O 
kada su duona pagrįžo ir įėjo 
į grįėią, tai nustebo. Mat, rado 
pilną svečių ir stalus apkrautus 
valgiais. Paskui suprato, kad 
tai buvo surengta jam suprise 
parė.

Visi skaniai pavalgę, pasišne
kučiavę skirstėsi namo, linkė
dami p.p. Viliama laimingo gy
venimo. Ten buvęs.

Reumatizmas M

NAUJIENOS, Chicago, III.

Dalyvaus Chicagos Lietuvių Socialistų Vakare

*

padare

ap- 
gy- 
ne- 
leš-

nepasitenkino. Jie susirinko 
smulkias bran&me'nes, kaip 
laikrodėlius, raii'k žiedžius, visas 
smulkias grąžinąs ir kitokius da
lykus, turėjusius vertės; P-nios 
Raibavičienės drabužių betgi 
ne&m?.

Viso žalos vagiliai
burdingieriui apie $190, o Bai- 
bavičiams apie $310. Taip, kad 
susidaro suma $500.

Matyti, kad vagiliai buvo 
sipažinę su pp. Itaibavičių 
venainaija vieta: jie nieko 
sujaukė, nieko neišblaškė
kodami grobio, triusėsi tartum 
patys namų šeimininkai. Ir šei
mininkai iš pradžios vagystės 
n e pas tebėjo.

Tik vakare, kad iš darbo par
ėjo burdingierius ir norėjo per- 
sirėdyti, jisai pasigedo drabu
žių. Burdingierius paklausė: 
“Šeimininke, kur tamsia išme
tei mano drabužius?“ Tada tik 
pasigęsla ir šeimininko drabu
žių ir kitų pavogtų dalykų.

Kita vagystė buvo papildyta 
pereitą sekmadienį pp. Kliknų 
bute, 3601 Su. Union Avė. P- 
nia Kriiknienė turėjo padėjusi 
ant komodos, po uždangalu, 8(1 
dolerių. Reporteris.

18 Gatve

— ŽIEMA ATSIIMA SAVO DAT.J 
SKAUSMAIS —

Ar jus gulite ištesėti kęsti nuo
REUMATIZMO

Kuomet tilt keli centai j dieną, suteiks jums 
tikrą pagelbą; kurios jus ieAkote, su pa
stebėtinomis

W. J. RHEUMATIC 
TABLETS

Patrclbai nūn tokiu reumatizmo fornuj. kaip 
iVį1 I ,i i m I >4tsr<>. Sub-A.«ti t < -
RhruinntlHin. |<l<-iraninHi m. M iinkn liniH ir 
Gonty Rouinatizinns.

Vyrų ir iiiotcrų vartotos per daugeli tuo- 
lij nu' DiiNlcbėtiiioiniH piisckmėiiiiH palei šiur- 
|U|ji Naujosios Anglijos pajūrį. W. J. Tab
lete yru stebiiklintrai veiksmingos, nors jos 
neturi savyje kenksmingų chemikalų, ar 
Vaistą, Nepaprastas pasisekimas liko pa
siektas su W. J, Tablets nugalėjime reu
matizmo Jungt. Valstijose ir Kanadoje. Jos 
suteikta tikrą pagelbą, kur kiti vaistai pa- 
eirpdS nesekmjngi.

Vienas 1A Šimtų lalSkij patenkintų var
totoji) :
W. J. TABLET CO„
Rooms (J()5-tJ0(i Singer Bldg., 
Vbieago, III.
GERBIAMIEJI:—

Per SeSis metus aS kentėjau neįtikėtinus 
balsius skausmus sąnariuose ir raumenys.) 
nuo reumatizmo ir 
simines ir rengiausi pasiduoti visiškai 
peraeijui, nes aš buvau veik 
<lęs ir visai mažai pagelbos susilaukęs. Ne
senai rekoniendavo linui VV. J. Tablets ma
no draugas, kuris turėjo reumatizmą tiek 
pat blogą, gal 
Beveik tuojiiiiH 
už trijų dienų 
skausmų, kurie 
metus. Po vartojimo tas tabletas per
deAimt dienų, afi jaučiuos visai i 

atlieku i . ’ :
negaliu nė pradėti, kad užtektinai
kuoti už Šiuos pastebėtinus vaistus, 
lėktinai gerai
kui’lo tiek i 
kaip kad aA kentėjau.

Su pagarba.
EFFIE S. GILI..

17 Cottnge Street, 
Broekton, Muss.

DEŠIMTIES DIENŲ PABAN
DYMAS PERTIKRINS

sąnariuose 
NeurltiH. AA būviui nu- 

des- 
buvau veik viską iSban-

Tabletsman 
kuris turėjo 

dar blogesnį ir už mano.
nA pajaučiau pugelbą ir 
uA praktiškai nebejaučiau 
mane kankino per šešis 

Po vartojimo tas tabletas per tris 
.. aš jaučiuos visai gerai ir 

savo darbą be jokių skausmų. AA 
nė pradėti, kad užtektinai atsidė- 

ar už- 
I rekomenduoti juos žmonėms, 
pat kenčia nuo reumatizmo,

Užsisakykite 'dabar Ncvilkinkit
lAkirpkit kuponą lApildykil ir prisiųskit ji 

įdėtą rusite Money Order, čekį. pinigais

f 1
1

10 dieni) bandomąjį gydymą (Specia
lia pasiūlymas) pilnai $1.00
30 dieni) gydydmą pilną $58.50 j
00 dieni) gydymą pilną . $4.00

Pirmo Morgičiaus Bonai
Pirmo Morgičiaus Auksiniai Bonai ištik

iu,jų yra dalis pirmų morgičių ant real 
estate, išleisti mažesnėmis sumomis dėl tų, 
kurie nenori investuoti didesnes sumas i 
morgičius. Jie turi visą apsaugą real estate 
pirmo morgičiaus.

Pirkit juos sulig musų Biudžeto Bonų 
Pirkimo Pienu — kiekvienas šio banko vir
šininkas mielai išaiškins jums šį paprastą, 
lengvą būdą pirkimo bonų.

*
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Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, aiba 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 padeka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
tyrina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
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Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje

o $ s

0 g

Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m u 

pa v e i k s I < 
traukime ūžti 
krina jums ge
rų darbą.
Be extra pn 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus,

Nitą Obrassova, lyriška koloratūra soprano, gimusi Rusijoj 
ir ten studijavusi muziką. Ji debiutavo Petroarado ir Maskvos 
operose ir dainavo, kaip žvaigždė, įvairiuose Europos miestuose. 
BolšeMikų revoliucijai kilus, svetima pavarde ji apleido Rusiją ir 
atvyko Amerikon. 1923-24 metų sezonu ji dainavo Chicago Ci- 
vic Opera kompanijai, Chicagoje ir Bostone. Ypatingai pasi
žymėjo ji veikale “Sniegoručka”, kur turėjo svarbiausią rolę. 
Nitą Obrassova dainuos Chicagoje lietuvių socialistų vakare, ku
ris bus kovo 24 dieną Lietuvių Auditorjoj, 3133 So. Halsted St.

Bridgeportas Sugrįžo namo kaip 11:30 
ap-

vėn. 
valandą. Vagiliai jau buvo 
sidinbę.

Išnešė, jie burdingieriaus 
sus geruosius drabužius ii* 
pinigų.

Rado negyvą kūdikį, nuplau
ta galva ir nupjautomis kojo
mis ir rankomis, prie Halsted 
gatvės, tuoj už tilto per kana
lą, kur netoliese yra žuvininko 
namelis. Kūdikis dar jaunas— 
nužiūrima, kad bus senumo 
nuo penkių dienų iki savaites.

Užtiko jį vaikas atmatų skry
nioje. Vaiikas pamatė ryšulį 
skrynioje ir sumanė patirti, be
ne bus ką nors verto ryšulyje’.

Kūdikis surasta šios savaitės 
pradžioje. Rep.

i

Vardus 
(latvė 
Miestas ......... ..........................................................
Valstija .............................. ...........................................

WALD0 JOYCE 
(Vienatinis pardavėjas Jungi. Valstijose) 

120 S. State St., Itooins (105-600 
Singer Bldg., Chicago, Iii.

(AptiekoBo nepardavinėjamos)

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Nemokamas Tncome Tax patarnavimas šiame’ 
banke nuo kovo 5 d. iki 15 d.

CENTRAL'" v- BANK
TRUSTIN® KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
■. .. •■■■ A

Unuo-

►

r

po-

myno

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Ix)uis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Apvogė lietuvius. padarė 
stelių apie $500. $30

Išnešė taipjau paties

kraustė pp.
3126 So. Lowc Avė.

Buvo taip. P-nia Baibavičie- žiais.
nė 10:30 valandų išėjo krautu- Drabužiais tečiaus vagiliai

Plcreitą pirmadienį, apie 11 ! Raiibavičiaus dvi drabužių eiles 
valandą prieš pietus, vagiliai ap- J ir ploščių. Ir p.liRaibavičius ir 

Raihavičių butą, burdingierius palikų, galima sa
kyti, tik su darbiniais drabu-

L'

galima dažnai atitaisyti su aki-

Artinasi Pavasaris
PRISIARTINANT pavasariui apsižiūrėkite, kad 
visi jūsų rūbai butų švarus ir geroje tvarko
je; mes valom ir prosinam. O jei kam reikia 
naujų rūbų, tai pas mane galite užsisakyti. 
Turiu visokių geriausių pavasarinių materiolų; 
visokių spalvų ir pigiomis kainomis. Atsilan- 
kykit pas mane, tikrinu, kad busite užganė
dinti mano tinkamiausiu patarnavimu.

ŠVELNIOS ŠVIESOS akiniai su 
paauksuotais ZYLO-SHELL rė- 

dolerius.

«

Ar jums reikia dėl skai
tymo arba dėl arti žiūrė
jimo akinių ? Saugok 
sveikata, prižiūrėk gerai 
akis, o nereikės niekuo
met gailėtis.

puikUs Paprastąjį matymų, kreivas, ir kliutin-
Zylo-Shell
rėmai pak-ra ,įį
zina ve,d’ Kražiais,
mais yra labai geras pirkinys už penkis

Jie apsaugos jūsų akis, prašalins akių nuovargį ir galvos skaudėjimą. 
Jus galėsite su jais skaityti, siūti rr aiškiai arti matyti.

Išbandyk juos dešimtį dienų. Jei jums jie nepatiks, tuomet sugrąžinkit 
juos ir jums nieko nekainuos.

DR. G. SERNER
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

3265 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Nėra pervirsiaus 
svoryje, mano atsa
kymas yra: 

v as tik rūkau Lucky”
Rusiškos ir Turkiškos Vanos 

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

pagrauus, 
kilius ir tani panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III

Vyrai ir Moterys
Jus galite būti išgydyti!
Jeigu jus turite krau

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas 
ar nervų ligas, kokį silp
numą. mįslės, privatines 
ar Alapimosi ligas, atei
kite pas Dr. Ross liuo- 
sam pasikalbėjimui apie 
jūsų ligą. Jeigu jus tu
rite sifilį, ateikite pas 
Dr. Ross išsigydyti, 
liaukite bandę su 
moksliniais gydymais. Ne
palaimas tankiai 
Įiaraližiaus. ar 
amžių.

Silpni vyrai!
specialia gydymas au- 

tvirtumą ir vyriškumą tukatan- 
Dr. Ross gydymas bu-

padarė tūkstančiams kitų, tai pada- 
del jua. Geriausias gydymas. — 
kainos. — Ateikite šiandie.

DR. B. M. ROSS
S. Dearborn St.. kampas 
Monroe St., Chicago
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS
dešimt metų šiame name. Imkit 

iki penkto augAto. Priėmimo 
vyrama 500, moterima — 508

George Ger«hwin
Garsus Kompozitorius

Šlifu ti Akiniai
DYKAI Išbandymiu

Fa
ne-

priveda prie aklumo, 
prie sirgimo visą savo

In-Mo-Ray
grąžino
ėiams pacientų. . ._ ___
vo sėkminga* per virš 30 motų. Ką jo gy
dymas 
rys ir 
Žemos

35

Tris 
elevatorių 
kambarys 
kambarys.

Valandos: Kaselio 10 vai. ryto Iki 5 
vai. po pietų. Nedaliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų. Panedėliais, Seredo- 
mis ir Subatomis nuo 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.

*
'i*

Frank Mickas
4146 Archer Avenue

..

“Kada žmones paklausia manęs, kaip aš 
pasilaikau fizikiniai vienodu be jokio pa
kilimo svoryje, mano atsakymas yra, ‘aš 
tik rūkau Lucky, kada tik aš jaučiuos 
pageidavimą pervirs stiprių saldumynų, 
kurie riebina.’ Nieko nėra lygaus tam 
stebėtinam skoniui akstinanciam apetito 
ir nekenkenčiam normališkam žmogaus 
apetitui ant sveikatai naudingų valgių.”

George Gershvvin

George Gershwin
veikalo “Rhapsody 

in Blue”

Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldu

TAI yra šiandieninė išmintinga priemonė — 
imk Lucky vietoj riebinančio saldumyro. 
Tūkstančiai tatai daro—vyrai tuo būdu palaiko 

savo sveikatą ir drūtumą,(o moterys išlaiko tavo 
figūras dailiai laibas. Lucky Strike, puikiau;i 
tabakai, mitriai suderinti ir sumaišyti, paskui 
apkepinti, kad išdirbt tokį kvapsnį, kuris smag
iai pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.

Apkepinamas paliuosuoja Lucky Strike nuo net
varumų; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, saky
dami, kad Luckies mažiau teerzina rūkytoją, 
negu kiti cigaretai. Štai kodėl žmonės čeko: 
“Tai yra geras daiktas rūkyti Luckies.”

(Pastai. Žinovai pripažįsta, kad milžin
ėj < iškas padidėjimas rūkimo Cig-
aretų paeina iš pagerinimo Cigaretų dirbimo 
proceso, pritaikant prie to kaitinimą. Tiesa, kad 
1928 metais Lucky Strike Cigaretų naudojimas 
pakilo augščiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon 
sudėjus. Tas, neabejutiškais žodžiais patvirtina 
visuomenės pasitikėjimą Lucky Strike viršenybe.

^It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

Kas subatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokiy Orkestrą 
tokias “Melodijas, kurios Broadrtay padarė Broaduiay.“ Ta muzika 
po visą sali, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama National 

Broadcasting Company tinklu.
© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturen
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Prieš dvejetą dienų Whiting mieste Indiana valsti
joje įvyko Standard Oil (Indiana) korporacijos suva
žiavimas. Tos korporacijos turtas šiandie siekia 900,- 
000,000 (devynių šimtų milionų) dolerių. Jos pirminin
kas buvo per vienuoliką metų Robert W. Stewart. Bet 
aukščiaus paminėtame suvažiavime jisai tapo išmestas 
ne tik iš tos vietos, bet ir iš direkcijos, nežiūrint to, kad 
visi direktoriai jį, kaip vienas, rėmė.

Stewartą išmetė Rockefellerio vadovaujama finan
sininkų grupė rytuose. Suvažiavime pasirodė, kad be
veik du trečdaliu Indianos korporacijos akcijų (šėrų) 
valdo rytinių valstijų (daugiausia, New Yorko) banki
ninkai.

Tą pačią dieną, kai netoli Chicagos ėjo kova tarp 
Stevvarto ir Rockefellerio atstovų dėl Standard Oil kor
poracijos kontrolės, Nevv Yorke buvo laikomas Childs 
restoranų kompanijos suvažiavimas, kuriame viena 
Wall-stryčio bankininkų grupė/stojo prieš tos kompani
jos steigėją ir vedėją. Ir čia pasekmės buvo tokios pat: 
William A. Ęarber-Du Pont grupė, turėdama savo ran
kose daugumą (apie 51%) Childs kompanijos šėrų, iš
metė iš direktorių patį Childs’ą, jo šeimynos narius ir 
draugus ir pavedė kompanijos reikalus į kitų žmonių 
rankas.

Senis Childs, kuris prieš keturiasdešimt metų įkū
rė savo restoranų kompaniją ir išvystė jos biznį taip, 
kad dabar ji turi 107 restoranus įvairiuose Amerikos 
miestuose, kurie yra verti apie 36,000,000 dolerių, ban
dė ir gerumu ir piktumu pakeisti savo oponentų nusista
tymą; bet niekas negelbėjo. Jie pasiėmė jo biznį.

Šituos pavyzdžius mes čionai paduodame ne dėl to, 
kad mums rūpėtų apginti aukščiaus paminėtųjų dviejų 
kompanijų bosus. Specialiai Rockefellerio ir Stewarto 
ginče, pastarasis gal būt buvo pilnai užsitarnavęs to, 
kad jisai butų pašalintas iš savo vietos, nes aliejaus 
skandalo investigacijose, kurias vedė Jungtinių Valstijų 
senato komisija, buvo iškelta labai negražių Stevvarto 
darbelių. Tečiaus faktas yra tas, kad tiek Indianos alie
jaus korporacijoje, tiek Childs’o restoranų kompanijo
je paėmė viršų ne tie, kurie tuos biznius vedė, bet tie, 
kurie su jų vedimu neturėjo nieko bendro.

Pasirodo, kad stambiamjam kapitalistiniam bizny
je tarpe to biznio vedėjų ir tikrųjų jo valdytojų yra 
griežtas skirtumas. Korporacijų pirmininkai, direkto
riai ir manadžeriai dažnai yra niekas kita, kaip tiktai 
už algą tarnaujantys žmonės. Žinoma, jų algos papras
tai yra milžiniškos, bet jie gauna jas tiktai tol, kol jie 
moka įtikti finansinio kapitalo karaliams, kurie laiko 
savo rankose kompanijų šėrus.

Taigi kapitalistiškas biznis ir privatiškas biznis yra, 
kaip matome, du visai skirtingi dalykai. Ir todėl neiš
laiko jokios kritikos tas kapitalizmo sistemos gynėjų 
argumentas, kuris sako, kad, jeigu butų panaikinta 
“privatinio savininko iniciatyva”, tai visas biznis nueitų 
niekais. Jeigu štas argumentas butų teisingas, tai kapi
talizmo tvarka jau seniai butų turėjusi susmukti, ka
dangi kapitalizmas “privatinę iniciatyvą” vis labiaus ir 
labiaus naikina. Tie atsitikimai, kur kapitalistas yra 
kartu biznio savininkas, ir vedėjas, stambiam biznyje 
šiandie virsta vis labiaus retenybe. Kaipo typingas ka
pitalistiškas biznis dabar yra pasidaręs tas, kuriame 
kapitalas ir nuosavybės teise yra vienose rankose, o biz
nio vedimas — kitose.

Taigi šiandie prieš visuomenę stovi klausimas ne 
apie tai, ar panaikint privatinę pramonės vedėjų nuosa
vybę, ar ne panaikint, bet tik apie tai, ar nuosavybė tu
ri priklausyt bankininkams — ar visuomenei.

BADAS LIETUVOJE IR BADAUJANČIŲ ŠELPIMAS

Lietuvoje yra susidaręs centralinis komitetas šiau
rinės Lietuvos badaujantiems šelpti ir kuriasi panašus 
komitetai atskirose apskrityse. Bet, matyt, šelpimo dar
bas eina prastai. Valdžios spauda skundžiasi, kad vi
suomenė rodanti per mažai užuojautos žmonių vargui, 
o iš antros pusės Lietuvos spaudoje telpa žinių, kurios 
leidžia manyt, kad pačiuose šelpimo komitetuose viešpa
tauja dažnai visai nesveika kryptis. Štai, ką rašo Kau
no “Socialdemokratas” apie komitetą Jonišky:

Užsisakymo kaina
Chicagoje — paltu:

Metams ............_.....................$8.00
Pusei metų .........  4.00
Trims mėnesiams____________ 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui .76

Chicago j per išnešioto jus:
Viena kopija ------------------------ 8c
Savaitei----------------------------------18c
Mėnesiui--------------------------------- 75c

Suvienytos* Valstijose, ae Chicagoje, 
paltui

Metams _________ - $7.00
Pusei metų ......... 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams__________ 1.25
Vienam mėnesiui —Z_______  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuos* 
[Atpiginta]:

Metams ______ $8.00
Pusei metų  4.01
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

PRIVATINIS BIZNIS?

“Turtingesni žmonės ir keli valdininkai sudėjo 
tam tikslui pinigų, už kuriuos komitetas pasamdė 
duonos kepėją. Bet duonos maža kas gauna, kam 
iš tikrųjų jos reikalinga duoti. Nors keli turi gerus 
namus ir gauna iš juose gyvenančių nuomas, be to, 
turi daržus, sodus, tie pašalpą gauna, o darbininkai, 
kurie neturi nei duonos, nei kuro, nei buto, tie duo
nos negauna ir turi badauti.

“Vienas, pav. turi paėmęs nuomon vėjinį ma
lūną, bet taip pat gauha pašalpą, nors kiti dar var- 
gingiau gyvena...”
Gal taip yra ne visur. Bet šitokie pavyzdžiai, su

prantama, nestiprina visuomenėje noro dėtis savo au
komis prie šelpimo darbo. Gaila, kad Lietuvoje da ir 
šiandie dedasi sulig tąja žmonių patarle: “Kam Dievas 
duoda, tai ir driptelia.”

Brangieji mineralai. 
-Plaukiojančios sto

tys orlaiviams

Apie brangiuosius mineralus 
vienas laikraštis rašo sekamai:

Tokiais mineralais yra auk
sas, sidabras, platina, deiman
tas. Auksę, randa žemėse tri
mis pavidalais: a) smulkučiais 
grūdeliais kai kurių upių smė
liuose; b) Gijomis, kur jis yra 
sumišęs su kvarcu, ir c) tvirtai 
suaugusiais sluoksniais prie kai 
kurių uolų. (

Aukso eksploatacija (gavi
mas) auksiniuose smiltynuose 
norą sunkus darbas, bet pelnas 
ne per didžiausias. Aukso grū
delius iš smėlio išrenkama plo
vimo budu. Bet daug aukso 
pasilieka smėlyje. Auksas, ran
damas gijose, daugiau duoda 
pelno, bet jo eksploatacija yra 
sunki, ypač jei gija giliai įei
na į uolų. Tuomet tokios uolos 
tenka skaldyti. Paskiau dar 
reikia mokėti atskirti auksas 
nuo kvarco. Taip pat sunki, 
bet'dar pelningesač-yra eksploa
tacija aukso, randamo sluoks
niais uolose, bet sumišusio su 
uolos medžiagomis. Auksui at
skirti nuo priemaišų vartojama 
mechaniški ir chemiški budai. 
Pirmiausiai smulkiai suskaldo 
auksingos uolos gabalus, paskui 
juos plauja Įvairiomis rukšti- 
mis ir tokiu budu gaunama 
grynų auksų. Įdomu, kad dau
giausia aukso surasta bemaž 
žmonių negyvenamose šalyse: 
šaltose Sibiro, Alaskos ir Kana
dos šalyse ir Kalifornijos, Pie
tinės Afrikos ir Australijos tyr
laukiuose. Gausios auksu ka
syklos priviliojo Į tas vietas 
daug žmonių, kuriems teko sta
tyti ir ištisi miestai su Įvairiais, 
fabrikais ir geležinkeliais. Nau
jai atvykusieji į tyrlaukius žmo
nės pavertė tas šalis puikiais 
sodais, derlingais laukais. Taip 
atsitiko su .Amerikos Kaliforni
ja, su Australija, su būrų Tran- 
svaliumi Pieti^ Afrikoje.

Daugiausia aukso gaunama 
Pietų Afrikoje, nes 313000 kilo
gramų per metus; paskui eina 
Amerikos Jungtinės Valstybės, 
kur kasmet gaunama apie 100,- 
000 kilogramų; Australijoje iš
kasama aukso 45,000 kilo, o Ru
sijoje 35 tūkstančiai.

Sidabras yra randamas žemė
se arba gryname stovyje, arba 
sumaišytas su siera, chloru, bro
mu ir kitais mineralais. Jo pro
dukcija nėra taip sunki, kaip 
aukso, bet už tai sidabras yra 
žymiai pigesnis už auksų. Dau
giausia sidabro iškasama Mek
sikoj ir Jungtinėse Valstybėse.

Platinu, kuri skaitoma trigu
bai ir net keturgubai branges
nė už auksų, yra retai kur už
einama. Jų randa žemėse ma
žais grūdeliais, su geležies ir 
kitų brangių metalų priemaišo
mis. Platina dar sunkiau at
skirti nuo priemaišų, kaip auk
sas. Svarbiausia platinos ypa
tybė, kad ji visai nekitėją. Už 
tat ji yra brangiausias metalas. 
Daugiausia platinos gaunama 
Rusijoj.

Deimantų randa arba grūde

liais arba krištolais auksinguo
se žvirgždynuose. Auksingų 
žvirgždynų plauja vandenyj, at
skirdami nuo jo žemės priemai
šas, paskui paberia tuo tikslu 
Įrengtoj lygioj ir kietoj vietoj 
ir ieško ten deimantų. Taip pat 
randa deimantų mėlyname 
kvarce. Deimantinga kvarcų 
su dinamito pagalba skaldo į 
gabalėlius, kurie paskui iš tų 
gabalėlių lengvai jau skiria dei
mantus. Deimantų daugiausia 
gauna Pietų Afrikoj, devynius 
kartus daugiau, kaip Brazilijoj, 
kuri deimantų atžvilgiu užima 
antrų vietų po Afrikos.

Šalia deimantų eina dar ant
rų tarpe “brangiųjų ak
menų’’ prekyba. Pas mus juos 
vadina žemčiūgais, žemčiūgais 
vadinasi Įvairios atmainos, arba 
pavidalai labai kieto ir peršvie
čiamo (skaidraus) mineralo, va
dinamo bendru korindono var
du. Mėlynos spalvos žemčiūgas 
vadinama safiru, rudonos—ru
binu, žalios—emerodu( izumru- 
du), geltonos—tapozu. žemčiū
gai randama granitų uolose, 
daugiausia Kinų ir Tibeto šaly
se.

žemčiūgų kainos kai kada 
pralenkia deimantus.

Užper-eitų metų vasara pirmų 
kartų buvo perskristas Atlanto 
vandenynas. Tų drųsų žygį at
liko amerikorfas Lindbergh. Jis 
ir kiti, kurie po jo perlėkė ne 
tik iš Amerikos į Europa, bet 
ir iš Europos Amerikon, toli pa
stūmėjo nuolatinio oro susisie
kimo tarp Amerikos ir Europos 
problemų. Bet šito dar maža. 
Reikia surasti Įmanomesni bu
dai lėkti per vandenynų, reikia, 
kad kelionė nebūtų pavojingų, o 
tam gerai butų jų dalimis su
skirstyti.

Trumpiausi keliai lekiant pro 
salas per Atlantiko vandenynų 
iš Europos į Amerika, ar at
virkščiai yra du Avienas pro Is- 
landija-Grenlandijų - Naufaund- 
lenų; antras, Ispanija-Azorų 
salas. Sportiniai lėktuvai ta 
kelionę dabar jau gali atlikti 
lėkdami abiem kryptim. Tokiai 
kelionei reikia gerų lėktuvų ir 
drąsių bei prityrusių lakūnų. 
Tačiau praktiškiems reikalams 
šie keliai yra tuo nepatogus, 
kad orlaiviai čia turi imti tiek 
daug degamos medžagos, jog 
mažai belieka vietos naudin
giems kroviniams, pav., žmo
nėms ir kt. d.

šiai kliūčiai Įveikti projek
tuojami milžiniški 1 O-tas moto
rų orlaiviai, kurie pakeltų 80- 
100 žmonių'. Tokius milžinus 
jau stato. Bet pradžioj tokį 
didelį keleivių skaičių kasdien 
surinkti butų sunku. O lei
džiant tokius orlaivius lėkti 
karti} kitų per savaitę orlaivių 
Įmonei butų maža nauda. Tad 
orlaivių susisiekimas turėtų 
vykti nors vienų kartų per die
nų ,tada butų lengva tokiai ke
lionei surinkti keliolikų keleivių, 
čia kaip tik tikti} dabartiniai 
trimotorinai jurų orlaiviai.

Kadangi jie nepajėgia pasiim
ti visai kelionei degamos me
džiagos, tai tenka ieškoti prie
monių šiai kliūčiai apeiti. Vo-' 
kiečių inžinierius R. Eistentohr: 
siūlo įtaisyti okeane plaukio

jančias salas. Pradžiai tam rei
kalui tiktų išeinu iš apyvartos 
seni karo laivai, kurie 
tam tikrose vietose sto
vėtų su visais reikalin
gais orlaiviams prietaisais, — 
degamosios medžiagos atsarga, 
Įrengimais keleivių patogumui 
ir t.t. Čia pat turėtų būti ir 
milžiniški švyturiai.

Pastačius tokių laivų keliose 
vandenyno vietose visas kelias 
per vandenynų susidėtų iš ke
lių tarpų po kelis šimtus my- 
ių, o tokie tarpai jurų orlaivių 
lengvai perlekiami, šios stotys 
galės būti tobulinamos statant 
specialiai plaukiojančias salas, 
kurias paskirtose vietose laiky
tų arba inkarais arba tam tiks
lui įrengtomis mašinomis. Per
traukos, nusileidžiant į šiuos or
laivių uostus, laiko atžvilgiu di
delio trukdymo kelionei nesuda
rytų, be to, kiti pajėgesni lėk
tuvai galėtų sustoti tik kas ant
ram uoste. Iš viso tokie susto
jimai, net duodant keleiviams 
po kokį pusvalandį ar daugiau 
pasilsėti, atimtų apie kokias 3 
vai. laiko, o tas kelionėj per 
Atlantikų ne taip jau žymu.

Tokia kelionė, pav., iš Lon
dono į New Yorkų, lekiant po 
130 mylių per valandų ir skai
tant sustojimo laikų tokiuose 
uostuose, o taip pat laikų išeik
votų nepagių vėjų įvekimui — 
truktų kokias 20 vai., daugiau
sia 24 vai. Be to, kalbami lėk
tuvų uostai pačių kelionę pada
rytų nepavojingų.

Šie uostai salose tiktų dar ir 
ypatingiems kurortams: čia su
važiuotų daug Įvairių svečių 
gydytis, atsigauti nuo miesto 
triukšmo ir šiaip smalsuolių. 
Todėl ir ekonomišku atžvilgiu 
'jų Įrengimas ir laikymas duo
tų pelno. Be visų tų įrengimų, 
kuriuos čia suminėjome ir ku
rie renkalinga butų turėti ku
rortiniams svečiams, čia tektų 
įrengti metereologines stotis, 
kurių reikšmė butų labai dide
lė ne ti oro susisiekimui, bet ir 
šiaip oro spėjimams kontinen
tuose Pav., norint teisingai į- 
spėti orų Europos kontinente 
reikia gvėrai žinoti Atlanto van
denyno oras.

Suskaičius tas išlaidas, kurias 
tenka Įdėti milžiniškus lėktuvus 
statant ir tuos nuostolius, kurie 
atsitinka okeanui tokį milžinų 
prarijus, tų uostų salų statymas 
ir įrengimas palyginti nebūtų 
taip jau brangus.

Skaitytojų Balsai
L.,,,,,,......................... „ /

Musų nedemokratybė 
užmuša musų tautos 

gyvus reikalus
Daug kas pas mus kalbama ir 

rašoma apie tų idealę demokra- 
tybę, kurios apsireiškimų nė 
musų laikraščiuose, nė musų 
žmonių—net inteligentų— kas
dieniniame gyvenime pasielgi
me beveik niekados nesimato. 
Jau taip seniai, rodos, mes jų 
pažįstame, o ji mumis da vis 
laba retai kada lanko.

Štai paimkime tulus musų 
laikraščius ir tuojaus patėmi- 
sime kokius tai aristokratybės, 
tai savo pagarbos jausmus, ne- 
apikantos, barnius iš visų pusių, 
pavydėjimus, ar pasididžiavi
mus. Titulavimas, nors ir men
kiausio lapsnio, apsireiškia prie 
kiekvienos progos. Matosi to
ki :—“musų numylėtas didiai 
gerbiamas senas viešas veikė
jas ponas daktaras”. Nors jis 
tenais butų mums visus kiše- 
nius iškraustęs ir suvis menkai 
medicinos fakultetų tematęs, jis 
tos garbės reikalauja ir laukia 
ne tik nuo visuomenės, bet ir 
nuo savo šeimos. Jo žmona, 
apie j Į betūpčiodama, vis tik jį 
“daktaruoja”, o garbės, nors 
gana labai užsitarnavus savo 
darbais ir vargais, niekados per 
savo vyro “didenybę”, nedasie- 
kia. Tarp jųdviejų nė Tamo
šiaus, nė Jono, nė Rapolo var
dai nesigirdi. Su advokatais 
jau ne tokia beda. Juos tik1

[Pacific and Atlantic Photo]

Lucius N. Littauer, pirštinių 
fabrikantas, paaukavo $1,000,- 
000 įsteigimui geresnių santy
kių tarp tautų.

laikraščiuose ir susirinkimuose 
pas mus tituluoja, nors reika
las, apie kurį rašoma ar kalba
ma, ir neapeina jo profesijos 
dalykų. Pas kitus taip su jais 
nesielgiama.

Daugel paikiaus apsieinama 
su musų “aktoriais”, muzikais, 
kompozitoriais, dainininkais ir 
atletais. Nors jie titulų neturi, 
jie patys, jų reprezentantai, ar 
net ir tie musų redaktoriai juos 
iškelia į padanges. Vienas ra
šo, kad jis duos tokį koncertų, 
kokio da niekas negirdėjo. Kur 
jis taip išmoko?—Kitų artistų 
pagelbininkai randa tiek dova
nos vietos laikraščių špaltose, 
kad gali apie savo geradėjus 
prirašyti tiek daug visokio ne
buvusio nonsenso, kad, noroms 
nenoroms, beskaitant, iš gėdos 
veidas rausta. Jei neturime 
jokios jų veikimo kritikos, o 
vien tik pagirimus, tai ir tie pa
gyrimai lieka be jokios vertės 
ir tik parodo ant kiek musų 
visuomenės supratimas tokiuo
se dalykuose yra nužeminamas. 
Ne .gana to, mes nusižeminame 
save da labiau begarbindami 
ypatas, kurios visuomenei prasi 
kalto ir dabar mums priešin
giems “dievams” tarnauja ir 
da drysta pas mumis vėl kreip
tis savo nuolatinėje pagarbos 
medžioklėje. Nereik daug mu
sų tautai tokių “geradėjų”, kad 
padaryti didelę blėdį ir sumiši
mų musų visuomenės tikrai 
svarbių reikalų ivykdinimo mė
ginime.

Beieškant tokių apsireiškimų 
priežasčių, musų akys tuojaus 
kreipiasi Į Lietuvos inteligenti
jų, kurioje eina link garbės į- 
gijimo taip aštri konkurencija, 
kad net šalies pati gerovė yra 
tankiai statoma į pavojų. Kiti- 
gi, kurie kada tai prisidėjo nors 
vienu pirštu prie “Aušros” ar 
“Varpo” ir da yra gavę už sa
vo trusų mokesnį, neduoda ge
resnį pavyzdį už pirmuosius. 
Jie šiandie pamiršo visus kitus 
tautos veikėjus čion ir Lietu
voje, kurie dirbo musų tautos 
labui apie 40 metų be jokio 
mokesnio, be garbės ieškojimo, 
varguose; jie ir savo gyvastį 
ant to aukuro sudėjo. Neturėda
mi nė jokių tokių intelektualių 
jėgų, kokias tie inteligentai tu
rėjo prie “Aušros” ar “Varpo”, 
jie išleido laikraščius, knygas, 
brošiūras, siuntė literatūrų į 
Lietuvų dovanai ir gyveno vien 
tik musų vargšų tamsiose kai
mynystėse. Ar gi todėl, kad 
jie neaugi no barzdos, neturėjo 
jokio titulo, buvo liesus kunu 
ir kišenių, juos dabar pamirši
me? Ar tai butų lygybė ir dc- 
mokratybė ?

Pasireiškia, kad vietoje tiky
bos, jau mos lyg pradėtumėm 
su šiais' garbinimais dėl savo 
minties svaiginti musų pačių 
nenaudai. Jei mes prisilaiky- 
tumem prie demokratybės, lygy
bės, laisvės, mums gal pasisek
tų musų laikų ir musų jėgas 
sunaudoti reikalams, kurie nuo
lat rūpina musų visuoniciię ir 

gal su laiku mes rastumem jė
gas, kad nuveikti kų nors tik
rai svarbesnio.

—Vincas F. Jankauskas.

MARGUMYNAI
Walter Starke, 32 metų sak- 

sonietis, sausio 9 d. atvyko iš 
Insbrucko j Berlynu, padaryda
mas visų kelionę pašliūžomis 
(skis). Nuo Insbrucko iki Ber
lyno yra 960 mylių. 

* * *
Honolulu mieste gyvena žmo

gus, kuris uždarbiauja sau duo
nų lipdamas i kalnus. Oahu sa
loj yra 30 kalnų. Kas savaitę 
reikia isikopti į tų kalnų vir
šūnes ir pamieruoti, kiek lietaus 
yra nukritę. Tų darbų atlieka 
Junichi Morinaka, 28 metų ja- 
ponietis. Darbas yra gan pavo
jingas, kadangi kai kurie kalnai 
yra gan status.

♦ ♦ ♦

Sir W. Arbuthnot Lane, pa
skelbęs anglų daktaras, sako, jog 
senatvėj alkoholis yra labai nau
dingas. Daugelis žmonių, jo 
manymu, galėtų savo gyvastį 
pratęsti, jeigu jie karts nuo kar
to įsitrauktų geros “brandy”.

* ♦ ♦
Dr. Julius Loewy, Tautų Są

jungos medikalės komisijos če- 
koslovakų delegatas, praneša, 
jog Joachimsthalo radiumo ka
syklose pradėjo siausti plaučių 
vėžys.

Manoma, kad tos ligos prie
žastis yra radiumo emanacijos 
(dujos). 

♦ * *

Naujas turkų žodynas suside
da iš 24,000 žodžių. Tai sudaro 
tik vienų ketvirtųjų dali žo
džių, kurie randasi anglų kal
bos žodynuose.

Vienas turkų kalbininkas sa
ko, jog turkų mokslininkai ži
no apie 10,000 žodžių; šiaip 
apšviesti žmonės .nuo 2,500 iki 
4,000 žodžių; paprasti piliečiai 
apie 1,200 žodžių, o Anatolijos 
kaimiečiai— tik apie 800 žo
džių.

• * * *
Iš Hawai salų pranešama, 

kad ten siaučia “dideli šalčiai”. 
Kai kuriose -vietose sausio mė
nesyj temperatūra buvo nukri
tusi iki 50 laipsnių Fahrenhei- 
to.

Tačiau nepamanykite, kad 50 
laipsnių buvo žemiau nulio. Vi
sai ne. Bet ir 50 laipsnių au
kščiau nulio ten yra nepapras
tas dalykas.

K.

Sol Eitis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausio* 
vainos. Greitas patarnavimas. Kre
ntąs visiems.

2118-20-7-22 Š. State St.
Tel. Victory 2454

4806—08 W. 22nd St.
Te! Cicero 180

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies. Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenu visose Chicagos dalyse

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Roosr ?lt 8500

a ■ g
GYVENIMAS I

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų  ......... .. $1.00
Kopija  ................ - 10c

NAUJIENA! Nuo 
vasario mėnesio “Gy
venime” telpa žingei
dus “Kasdieniniai už
rašai”.' Čia telpa ap
rašymai iš tikro gy
venimo. Reikalaukit 
“Gyvenimo’.

a -o



šeštadienis, kovo 9 d., 1929 NAUJIENOS, Chicago, III,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Akiras-Biržys 
Chicagoje

Vakar j Čikagą atvyko gar
bingas svečias, poetas Akiras- 
Petras Biržys.

Gerb. Akiras jau davė prp- amžiaus, gyvenęs 1339 S. 48 
gos jį pažinti, talpindamas mu- Ct., staigiai pasimirė kovo 7 d. 
sų ir kituose Amerikos lietuvių Jis parėjo iš darbo apie 6 vai. 
laikraščiuose gražias eiles ir j- vak., staigiai susirgo ir tuojaus 
domius straipsnius. Tačiau jj pasimirė. Vakar p. Eudeikio įs- 
asmeniškai matyti ir pažinti yra taigoj buvo koronerio tyrimai, 
gana įdomu, tuo labiau, kad jis Pripažinta, kad mirties priežas- 
keliauja aplink pasaulį, mokslo, | tis buvo širdies liga.
studijų reikalais; turi gražią Velionis paliko moterį, du su- 
kelionių uniformą ir kelionių I nūs ir dukterį.
knygą. | Laidotuvės bus pirmadieny,

Akiras buvęs Lietuvos armi- kovo 11 d., iš Eudeikio koply- 
jos vyresnysis leitenantas, gi- čios, 1410 S. 49 Ct. į šv. Anta- 
męs Liūdiškių k. Anykščių valš. | no par. bažnyčią, iš ten į šv. 
biednų tėvų vaikas, mokslus ga- Kazimiero kapines.
na vargingai, iš savęs išėjo: -----------
Maskvos komercinę mokyklą ir 
Kauno Universiteto 4 semestrus.
Jau yra jisai apkeliavęs virš 10 
Europos valstybių, pabuvęs Pie
tinėj Amerikoj: Brazilijoj, Ar-1 
gentinoj, Uraguay, taip pat Ma- 
deiros saloj ir dabar atvyko j 
šiaurės Ameriką, pastudijuoti 
čionykščių lietuvių ir šios šalies

pasigailės atvykęs. Gerb. Va
nagaitis, kiek teko girdėti, irgi 
mano pasirodyti rimtai, be juo
ko. |domu gi bus nors kartą 

j pamatyti rimtą “Margutį”-»-Va- 
nagą!

Taigi, j Vanagaičio vakarą, 
kovo 9 d.!— Report. •

Cicero
Mirė Feliksas Petrauskis

Feliksas Petrauskis, 60 m.

Vakar pavojingai susirgo ap- 
tiekininkas Bronius Jankauskas
ir tapo išgabentas ligoninėn.

Paminklas
Dramatiškas Ratelis rengia 

fražų vakarą su vaidinimu, dai- 

mai. Tai scenai-šventyklai ir 
musų aa. Jonas Sankunas daug 
ir su pasišventimu dirbo.

Dirbo jis draugijoms pagelbė
damas suvaidinti sceniškus vei
kalus, o atlyginimo kartais vi-i 
sai negaudavo. Dar yra progos 
toms draugijoms, kurioms jis 
pasidarbavo, ir mums visiems, 
kurie įvertiname jo darbuotę, 
atsilyginti. O atsilyginti galėsi
me visi, kurie busime minėta
me aukščiau vakare, nusipirk
dami pi biletą.

Meldažio svetainėje pamatysi
me gražų programą, o iš liku
sio nuo vakaro pelno statysime 
paminklą.

Kurie norėtų nusipirkti iš 
anksto biletus, tegul kreipiasi 
pas p. Gulbinienę,* 2955 Eme- 
rald avė. Tel. Victory 9554 
(krautuvėje), arba pas Drama
tiško Ratelio raštininką šiuo 
adresu: Anton Jusas, 3959
Archer avė. Tel. Lafaette 7819.

A. J.»

Roseland
Nežiūrint kokioj padėtyje yra 

— nelaimėj ar džiaugsme — iš
mintingieji žmonės visados nuo
širdžiai darbuojasi, kad padary
ti gyvenimą gražesniu, malones
niu, kuriame visi galėtų gyven
ti laimingai.

Nors mažumėle, savo išgalia, 
Aido choras prisideda prie to 

teatrą ir koncertą. Bus suvai
dinta ^raži ir juokinga komedi
ja su dainomis ir šokiais “Ak
torius sudegusio teatro”. Be lo
šimo, bus kvartetas, duetas ir 
šokėjai. Dainuos Aido choras.

Kviečiami visi atsilankyti 
sekmadienį, kovo 10 dieną, Stru- 
milo salėn. —R. A. P.

Marąuette Park
Saugokitės tokia “kostumerio!”

šią savaitę pas vieną Mar- 
ųuette Parko apielinkėis namų 
savininką (lietuvį) atsilanko 
“ikostumerls” — kupč.ius jo na
mams pirkti. “Kupčius” pasi
rodė labai “geras”, daug nesi- 
derėjo, sutiko mokėti aukštą 
“įpraisą” ir namus. Visikas iš
rodė O. K- Sutapta kitą dieną 
padaryti ir kontraktą.

Bet pasitaikė taip, kad musų 
lietuvio namų savininko drau
gas užsuko pas “pirkėją” į vieš
butį, kuriame šis buvo apsisto
jęs. Ir ką manote? Nagi už
tiko tą “namų pirkėją” dir
bant falšyvus pinigus.

Suprantama, falšyvais pini
gais “kostumeris” namų nebū
tų nupirkęs'. Ir jis, tas “kostu
meris”, gali tai žinoti. Tur būt 
jisai planavo kokį skymą, kurio 
pagalba tikėjosi “pirkdamas” 
arba kontraktą darydamas įsu-1

■ar. ———t?—r f:.

kti musų lietuviui kulį falšyvų 
pinigų mainais ant gerų.

Patartina lietuviams apsisau
goti, Kalbamas sukčius “pirkė
jas” yra ne lietuvis. Jisai sakė
si esąs vengras (Hungarian)- 
Šneka darkyta lenkų kalba, ru
sų, anglų. Rep.

KODĖL SCENOS IR EKRANO 
ŽVAIGŽDĖS RUKO OLD GOLD

MORRIS GEST, visame pasauly
je pagarsėjęs pastatytojas “The Mi- 
racle” (Stebuklas) ir taipgi Ballief- 
f’o “Chauve Souris”, sako:

“Kokis stebuklas tai butų........
nekosentį publika.“
“Daugelį kartų aš stovėjau už ku

lisų ir sekiau mano nelaiminguosius 
artistus scenoje kovojančius prieš 
kosėjimo papliaupas. Nemalonumas 
publikai ir nesmagumas pačiam ko- 
sėtojui sudarė nejaukiausių padėtį.

“Peggy Wood ir Eddie Cantor kal
tina šiurkštų tabalu, kaipo vyriau
sių priežastį kosėjimo teatruose. Ir 
rekomenduoja OLD GOLDS. Aš pri
sidedu prie to ... kad OLD GOLDS 
yra švelniausi ir maloniausi mano 
gerklei. Jei aš kada vėl pastatysiu 
“Stebuklų“ (The Miracle), OLD 
GOLDS bus duodami su, kiekvienu 
tikietu ... dėl tylaus teatro. Ir ko
kis tai butų stebuklas!”

Kodėl nesukosėsi ir visų vežimą 
išrūkęs ?

OLD GOLDS Cigaretai yra pada
ryti iš ŠIRDINIŲ LAPŲ tabako, pui
kiausių kokius gamta užaugina ... 
Parinktų dėl jų šilko švelnumo ir 
minkštumo nuo pat tabako augalo 
vidurio ... Sendintų ir nokintų nepa
prastai ilgai vidurio liepos saulėtos 
dienos temperatūroj, kad užtikrinti 
tų medaus švelnumų.

Valgykit šokoladų ... Užsirūkykite 
OLD GOLD ... Pasiskaninkit abie- 
jais.

MALT TONIC - EXTRA f ALE
SPECIAUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

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

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbpr 1627

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
gyvenimą. Iš Amerikos Akiras 
keliaus i Japoniją, Kitajų, Aus
traliją, Afriką ir vėl Europon- 
Lietuvon.

šeštadienį, kovo 9 d., Akiras- 
Biržys pasirodys pilnoj unifor
moj Vanagaičio rengiamame 
vakare. Patartina į tą vakarą 
lietuviams skaitlingai atsilan
kyti. Bus įdomus vakaras, no

nomis ir šokiais, kuris bus sek
madienį, kovo 10 dieną. M. Mel
dažio salėje. Pradžia lygiai 7 
vai. vakare.

Pasak vieno rašytojo (Žem
kalnio), scena nėra vieta niek
šybei skirta. Scena—tai mo
kykla, šventykla, kurioje apsi
reiškia giliausi jausmai, žymiau
si žmonių dvasios apsireiški-

darbo. Jų mažas būrelis ilgisi 
ir laukia didžiumos savo brolių 
darbininkų, kad jie stotų su 
jais drauge dainuoti ir puošti 
Naujos Dienos žmonių gyveni
mą. Dainavimas yra malonus ir 
sveikas lavinimąsi, kuris trau
kia žmoniją doresniam ir gra
žesniam gyvenimui.

Taigi ve, Aido Choras rengia

General Radio Store
Musų radio krautuve yra 

elektros ir radio inžinierių 
krautuve. Kožnas radio pirm 
pardavimo yra pertestytas 
brangiais testais ir nustatytos 
(nuadžiustuotos) musų radio 
laboratorijoje dėl pilniausios 
garantijos ir kuogeriausių už
tikrinimų, kad tas radio, kurį 
čia perka, o ne kitur, turi bū
ti daug geresnis negu kur ki
tur. Musų krautuves vedėjai 
yra netik kad baigę kolegiją, 
kaipo elektros technikai, bet 
ir yra praktiškai dirbę už te
chnikus radio fabrikų labora
torijose per ilgus metus.

O dabar, turėdami savo
krautuvę, tai gali daug geriau 
patarnauti lietuviams, negu 
koki kita krautuvė Chicagoje.

Paklausykite krautuvėse ra
dio ir atsilankė pas mus, pa
klausykite, — tuoj suprasite 
ir išgirsite dideli skirutumų.

NAUJIENA — Nauja FA- 
DOS Radio jau čia. Tą radio 
mes išlestinom ir suradom, kad 
kaip rodo pagal ascilatorj, tai 
veikia daug geriau negu kitos 
kompanijos radio, kurios kaina 
yra uždėta $500.00, o FADOS 
$175. Tik pamąstykite, kur čia 
yra teisybė.

Su “Super Electro— 
Dynamic Speaker”

$175.00
Less Tubes

Si yra 
Visos Šalies 

CHALLENGER SAVAITE
Platus pasirinkimas spalvų 
nieko daugiau neprimokunt

* (6 'St 5'
AND V P... AtFadorj

Coach,$695;2-Pass. Coupe, 
$695; Phaeton, $695; Coupe 
(with rumble seaf), $725; 
Standard Sedan, $795; 
Town Sedan, $850; Road- 
•ter, $850; Čonvertible 

Coupe, $895.
Standard Eauipment Indudeti 
4 hydraMlic ihock abtorbert—eleo 
tric gar and oil gauge~radiator 
ihutteri—taddle lampi—ivindshiotd 
tviber —ryr view mirror — elgctro’ 
lock—contfolj on tteering ujheel— 
ttarttr on daih — all bright frartt 

chromium-plated

Visus ir kiekvienu budu 
ESSEX the Challenger turi įrodyti 

... po oficiale laikraščių priežiūra

Greitumą pradėjimo — jokiam karui išimties nedaroma 
Greitumą—viską ką kelias pasiuto iki 70 mailių į valandą 
Lipimą kalnan—sunkiausi kalnai šioj apielinkėj — ir vi

soj Amerikoj
Patvarumą—60 mailių į valandą per visą dieną
Ekonomiją—daugiau kaip 20 mylių ant galiono.

ŠIAME MIESTE po oficiale laikraš

čių priežiūra, Essex the Challenger 
demonstruos savo teisę iššaukti palygini
mui geriausius automobilius. Tai yra dra
matinis parodymas visuotinos vertės Se
sių—didelio, greito, ruimingo, didelės jė
gos—gaunamo dabar už žemiausia kaina, 
už kokią Essex kada parsidavinėjo ir tik 
biskį didesnę, negu kainuoja mažiausias, 
lengviausias ir pigiausius karas markete.

Kai jus matysite jį savo veikimu virši

jant daug brangesnius karus, atsiminkite, 
kad lygiai tokį veikimą, kokybę, ekonomi
ją ir važiavimo lengvumą jus gausit kiek
viename JCssex the Challenger, kokį jus 
pirksite.

0 ir vertybėje—kiekvieną dalį palygin
kit© dėl jų kokybės, išvaizdos, užbaigimo, 
komforto ir lengvumo važiuoti su tais 
brangiais karais, kur jus mokate daug 
augštesnę kainą lygiai už tuos pačius da- 
lykus- , .:.

IVatch the CIIAEEEUGER
HUDSON MOTOR CO. OF ILLINOIS

2220 S. Michigan Avė. Kreipkis į artimiausią pardavėją Phone Calumet 6900
TAS, kaip matote paveiksle, yra FADA radio—8 tūbų labai gražioj kansoloj ir tik už $175.»Kada 

tas radio pereina musų testus, tai mes galime ji garantuoti pirkėjui net 5 metus —- jeigu pirkė
jas to reikalauja. Kodėl musų krautuvėj žmonės daugiausia perka sau Radios? '

1. Todėl, kad patarnavimas yra garantuotas per čielus metus.
2. Todėl, kad dykai įstatomo radio į jūsų namus per patyrusi radio technikų.
3. Todėl, kad duodam lengvus išmokėjimus dėl visų žmonių be jokit, nuošimčių.
Viską ką pirkėjas turi daryti, tai pašaukti mus ant telefono, o mes pristatysime i jūsų namus 

RADIO be jokio į mokėjimo. Ir duosime pamėginti čielų savaitę tų radio išbandymui visai dykai. 
Jeigu tamstoms tas RADIO nepatiks, nemokėkite nei vieno cento. O Jeigu patiks, tai mažas {mo
kėjimas ir po biski kas mėnesį kol radio bus pilnai išmokėtas.

Musu krautuvėje yra didžiausis radio pasirinkimas, čia randasi visų didžiausių radio kompanijų 
geriausi radios ir gražiausios konsoles, čia visuomet apsimoka atsilankyti, nes vis yra naujų 
bargenų dėl kožno žmogaus, kuris ieško pirkti arba mainyti radio. Krautuvė bus atdara nedėlioj 
per dieną.

* šaukite telefonu LAFAYETTE 6195

GENERAL ENGINEERING & ELECTRIC CO.
3856 Archer Avenue Chicago, Illinois

NOIITH 
Buckingįiuin Motors, Ine. 

3948 N. Danam Avc.
(Lincoln ut Irving l’ark 
Blvd.) Buckinghum 2310 

Hudson Motor Co. of Illinois 
Hvanstpn Brandi 
1820 Ridgc Avc.
Sheldrake 2300 
University 720 

lludson Motor Co. of Illinois 
North Side Brunėj!

6259 Broudway
S Ii e! d rako 7210 

Kcystono Motor Sulos Corp. 
3143 Luwronce Avc.

Keystonc 3400 
And

4940 N. Western Avc.
Longbeudi 5060 

North-West lludson Co. 
671 Oliųscęad Ąvo.

NOKTH (Cont.)
Edison Bark. UI.
Nc'vęustlo 3150

A. W. Pęrson 
Highlund Purk, III.

Hįghland Purk 2492 
l’luinondon Motor Co. 
48g4 Sherjdan Boad

Loųgbeuch 1818 
Pbrtage Purk Hudson Co. 

4101 Mihvuukoc Avė.
Fui įsu d V 1800

\VEbT
Berwyn Hudson Esseg gnlcs 

Co. 3145 Qųk l'nrk Avc.
Benvyp 0351 

Crundull Motųr Gur Co.
439 MtkU&ęii Street 

Dūk Purk, J11.
Euclid 5917

Crundull Motor Cąr Qo pf

WEST (Cont.)
Maywood 51 Lako St. at 

Ist Avė. Muywood, Iii.
Muywood 360

Hudson Motor Co.. of Illinois 
Logun Sųuare Branch 
2647 Mjhvaukcc Avc.

Spaulding 3000
And

2401 Logan Blvd.
Spaulding 3000 

Hudson Motor Co. of Illinois 
PurkNvay Brandi 

3308 W. North Ava
AJbany 4010 

Hudson Motor Co. -of Illinois 
Wcst Sldo Brandi

, 3910 Ogden Avc.
Lavvndale 09JI

Lyons Motor Saks 
8027 Ogden Avc.

Lyojis, 111.

SOUTH

Lyons 7121 
l’aragon Motor Car Co. 

5901 W. Dlvision St.
Columbus 5670 

Burke Motor Sules 
3512 Archer Avo.

Lufayette 5160 
Calumet Motor Co. 

10940 S. Michigan Avc.
Pulhnan 7300 

llalsted Hudson Essex
Comnany 

7023 So. Halstod St.
Triangle 0341 

Hebert Motor Sules 
7420 Cottugo Grovo Avc. 

Vincppnes 6715 
Hebert-Tcmplo Motor Syks 

89 48 Coipmarčiai Avo.
B<'gent 4082 

Heyne Motor Sales

SOUTH (Cont.)

5104 So. Ashland Avc. 
ProgDget 70|6

Hudson Motor Cq. -at Illinois 
Wentworth Avę. Branch

7141 Wentwprth Avg, 
Triangle 5000 

Midvvuy Corporation
6044 Cpttųge.Grove Avė.

FaU*(px 4810
Juck Porbnan Motor Sales

6727 So. VVester.n Avc. 
Hcmlock 6637

S & R Motor Suks 
8031 So. Hulųted St.

Vincęnnes 6809 
B. L. Shaver Co. 
619 Hohman Avc.

Hammond.lnd. Huinmopd 80 
Strutford Motor Suks

708 XV. 63rd St. 
\Vųntworth XH4
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NAUJIENOS, Chicago, 111 šeštadienis, kovo 9 d., 1929

Z1I0S
Tarp Chicagos 

Lietuvių

PRANEŠIMAI

Goodman teatre
dainuos pilkos vakare

PRANEŠU savo tautiečiams, 
kad darau ant orderio vyrio
kus siutus. Taisau senus ir va
lau. Padirbu siutus tiems, ku
rie turi savo materiją tik už 
$20.00. Darbas garantuotas.

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, kocertą ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d., Spaulding svetainėj, 
prie Spaulding ir North Avė.

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti kad nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas.

SLA 109 kp„ ir 353 jaunuolių kp. 
rengia šokius kovo 9 <|., 7:30 vai. 
vakare, M. Meldažio svet., 2343 W. 
22 PI. Bus pirmaeilė . muzika, ska
nus užkandžiai ir gėrimai. Rus dar 
ir kitokį pamargininjai. Taigi kvie
čiame atsilankyti skaitlingai, nes 
bus linksmas vakaras. Kviečia

Komitetas.

Rengia Dr-stė šv. Petronėlės su
batoj, Kovo-March 9 d., 1929, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Prizai prie durų. Įžanga 50 centų.

North Slide.. — Amerikos Lietuvių 
Politiško Kliubo susirinkimas įvyks 
panedėly, kovo 11 d., 7:30 v. v., 
1044 Wabahsia avė. Dalyvaukite vi
si. —Valdyba.,

šiuo laiku vadinama norvegų 
rašytojo Ibseno drama, išversta 
anglų kalbon, “When We Dead 
Awaken”. Viena, tai yra rimtas 
veikalas, o antra, jisai yra sta
tomas pagalba visų naujovinio 
teatro priemonių, kad padarytų 
giliausio 
Patartina 
ypatingai 
pamatyti,
vystyta šiandien 
technika.—Rep.

JOS. MILKIEVIČIUS
243 So. Ashland Avė.
Tel. Radcliff 4395

Chicagos Liet., Auditorijos Bend
rovės mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, kovo 11 d., 8 vai. va
kare, Auditorijos svet.? 3133 South 
Halsted St. Direktoriai ir draugijų 
atstovai būtinai visi pribukite, nes 
yra svarbių dalykų aptarimui.

Nutarimų Rašt.

Cicero,. — Nauja vaikų draugijėlė 
“Aušrelė” turės antras pamokas, 
žaismes ir susirinkimą panedėly, 
kovo 11 d., Lukšto svet., 15 gt. ir 
49 Avė. Tėvai ir valkai prašomi at
eiti. Kviečiami ir norintys įsirašyti 
į draugijėlę. —Valdyba.

įspūdžio į žiūrėtojus, 
vaidinimą atlankyti 
tiems, kurie norėtų 
kaip aukštai yra iš

guro teatro

Vanago šokių vakarui, kuris 
įvyks kovo 9 d. Lietuvių Audi
torijoj, rezervuoti bilietai par
siduoda Naujienų ir Margučio 
raštinėse. Kurie norite dalyvau
ti, būtinai įsigykite bilietus iš 
kalno, kad nereikėtų nugara 
sienas zulinti. Kainos labai po- 
pufiariškos.

RUNflO'PARTY

Pasinaudokit 
Proga

12 Street krautuvė, kuri ran
dasi prie Roosevelt Road ir Hal
sted St., lietuviams labai gerai 
žinoma. Šiandie ir rytoj šioje 
krautuvėje bus 20 metų sukak
tuvių išpardavimas.

šiame didžiausiame išparda
vime visi tavorai yra atpiginti. 
O tų ta vorų 12 Street krautu
vėje yra priverstų įvairių-įvai- 
riausių. Kiekvienos šeimynos 
narys čia gali apsirengti nuo 
galvos iki kojų. Taip pat čia 
yra visi reikalingi namams i- 
rdngti tavorai.

Pasinaudokit proga iš šio di
delio ir nepaprasto išpardavi
mo. Dabar pirkdami 12 Street 
krautuvėje jus sučėdysit daug 
pinigų. Jei neturėsite laiko at
silankyti subatoj (šiandie), tai 
jus galite nuvažiuoti rytoj, nes 
krautuvė bus atdara nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Ęaip žinote, 12 Street krau
tuvė yra padidinta ir labiau iš
puošta, o tavorai visi naujo
sios mados; pasirinkimas di
džiausias.

Patartina lietuviams, iš arti 
ir iš toli, nuvažiuoti dabar į 12 
Street krautuvę ir nusipirkti 
sau reikalingų dalykų.

—Žvalgas.

P-as Petras Petraitis, barito
nas, kuris dalyvauja “Music in 
May” vaidinime Great Northern 
teatre, dainuos sekmadieny 
Liuosybės svetainėje Cicero lie
tuviams art. St. Pilkos vakare.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinio Kliubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, ko
vo 10 <1., Lavvler Hali, 3929 West 
Madison St., 1 vai. po piet. Visi 
draugai malonėsite būtinai atsilan
kyti. —Sekretorius.

Rockefelleris Įveikė 
priešininką

Vakar Whitinge, Indiana, Įvy
ko Indiana Standard Oil kom
panijos ščrininkų suvažiavimas. 
Bockefellerio ir įo interesų

direkto-Stewartą, kompanijos 
rių tarybos pirmininką. Bocke- 
felleris reikalavo, kad Stewart t
pasitrauktų iš tos vietos. Pas
tarasis nesutiko. Tada Boc-ke- 
felleris pradėjo rinkti prokšes. 
ISuvažiavime pasirodė, kad 
BockefeMerio interesai surinko 
du kartu tiek proksių, kiek 
Stewartas, ir pasėkoj Stevvar- 
tas pasiliko neišrinktas. Valdy
bei! įėjo tie kandidatai, kurie 
rėmė Bockefellerio interesus.

Ką geriame?
Keliolika Peoria miestelio gy

ventojų mirė užsinuodiję alko
holiu, kurį gėrė. Prohibicijos 
departamento chemikai užgrie
bė tų žmonių gerto alkoholimis 
dalį.Chemikų analizas parodė, 
kad tai buvęs alkoholis, kurio 
95 nuošimčius sudarė medinis 
alkoholis.

Priėmė gasolino bilių
Illinois valstijos senatas pri

ėmė pasiūlytąją gubernatoriaus 
Emmersono bilių taksoms gaso- 
lino. Nužiūrima, kad ir atsto
vų butas priims tą bilių. Svar
stymas biliaus atstovų bute pra
sidės kovo V2 dieną.

Ieško pražuvusių ežere
iketuri1 
ir vie-

Pak raščfy sargytboa 
būriai ieško dviejų vyrų 
nes moteriškės (yvainkegan ie
čių), kurie išvažiavo gasolino 
laivu pasivažinėti 
riuos nėra žinios 
trečiadienio.

ir apie ku- 
nuo praeito

Lietuvių bylos 
teismuose

E. Beilis prieš William 
lis, bylos No. B. 177172, 
cuit cnt., divorsas.

Joanna Puczkorius priš 
ton Puczkorius, bylos No. 
192, Circuit crt., divorsas.

Dcrothy Kukis prieš John ir 
Auna Cukus, bylos No. B. 177- 
218, Circuit crt., byla dėl notos

Bel-
Cir-

177-

Įsidūrė Kaminsky prieš Jen- 
nie Kaminsky, bylos No. B. 
177231, Circuit crt., divorsas.

St. Martikonis prieš Stan
ley Pocius, bylos No. B. 177- 
232, Circuit cnt., dėl $10,000.

Barbara Kuleshis prieš Mar
tai ir Augustina Kovvole ir A- 
melia Prusniotiano, bylos No. 
493823, Superior crt., byla dėl 
$20,000.

Sophie Kanono wich prieš Boy 
Billadeau, bylos No. 493828, Su
perior crt., byla dėl $25,000. 
Charles Vanhouten prieš Ste- 
phen ir Petronėlė Taniasauskas 
ir P. Kaspar, bylos No. B. 177- 
124, Circuit crt., byla dėl $108,- 

30.
Julius Švitra prieš Eleonora 

Švitra, bylos No. 177428, ’Cir- 
cuit crt., divorsas.
The Rolisli PuElisbing Co., by- 

los No. 493938, Superior crt., 
byla dėl $59,000.
M. Moyzis prieš Joseph Moy- 
zis, bylos No. 493939, Superior 
crt., prašo atskiro užlaikymo.

j GEBB. Naujienų skaityto- 
į jos ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Ned., Kovo 10 d., 1929
Mildos Svetainėje

3142 So. Halsted St.
Pradžia 2:30 vai. po pietų 

įžanga liuosa
Kam patiks, išeidami įmeski- 

te prie durų baksiukan lėšų pa
dengimui kiek kas išgalite.

Kalbės J. A. Olšauskas

“Nam Niatrec Fo 
Nos Maharba”.

Temoj: “Kur yra dusių čysčius, 
pekla ir dangus?”

Tikiuos, kad svetaine bus per
pildyta, kaip ir debatuose buvo 
su kun. M. X. Mockum, ir dau
giau tos košės jau nebebus, kad 
ir norėtumėt jos.

LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

Dr. Ona Dolly Oaks
3159 Southport Avė.

Tel. Buckingham 4899

Draugystė Lietuvos Dukterų lai
kys savo mėnesinį susirinkimą ne
dėlioj, kovo 10 <1., 1 vai. po piet, 
parko svetainėj, ant 29 ir Halsted 

1750 S. Union avė. gatvių. Visos draugės teiksitės pri
imti, nes yra narė mirus ir yra 
daug dalykų aptarti. V. Kazlauskas

Draugystė Meilės Lietuvių Ameri
koj laikys mėnesinį susirinkimų 
šeštadieny, kovo 9 d., 7:30 vai. vak., 
Bagdono svet., 1 ~ .
Malonėkite visi nariai būti laiku, 

Rašt. T. B.

Ona Tamašauskienė
Po pirmu vyru Rasgaitlenė

LSS 81 kuopos mitingas įvyks 
šhštadieny, kovo 9 d., nuo 8 vai. 
vakaro, Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia avė. Visi nariai prašomi at
vykti. Iš centro gauta balsavimo 
blankos delei Pild. Komiteto busi
mos apylinkės. —Raštininkas.

Roseland. — Amerikos Lietuvių 
Republikonų Kliubo 9th Wardo su
sirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 11 
d., 7:30 vai. vakaro, K. Strumilo 
svet. šis susirinkimas labai svarbus, 
nes yra daug svarbių dalykų, kurie 
bus svarstomi. Visi nariai dalyvau
kite susirinkime. Taipgi užsimokė
kite užvilktas mokestis, kad nelik- 
tumėt suspenduoti. —Valdyba.

I)r-stė Liet. Vėl. Am. No. 1 laikys 
savo mėnesinį susirinkimų kovo 10 
d., paprastoj svetainėj — Davis Sų. 
Parke. Draugai ir draugės meldžiu 
atsilankyti j susirinkimų, nes yra 
svarbių dalykų apsvarstyti

Joe Dabulski, sekr.

Bridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, kovo 10 d., 1 v. 
po pietų, Mark White Square svet., 
prie 29-tos ir So. Halsted gat. Visi 
nariai-rės malonėkite būtinai laiku 
susirinkti, nes bus rinkimas darbi
ninkų dėl koncerto ir apvaikščiosi
mo 32-jų metų draugystės gyvavi
mo, kuris įvyks balandžio 7 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj. —Rast.

Town of Lake. — Dr-stė Lietuvos 
Didvyrių No. 1 laikė extra susirin
kimų vasario 27 d. apkalbėjimui 
dėl prisidėjimo prie kitos draugys
tės. Po ilgų svarstymų nutarta su
sivienyti su SLA. 122 kuopa. Dide
lė dalis narių jau išpildė aplikaci
jas. Kurie nebuvo ant pereito susi
rinkimo, kviečiami, esate pribūti 
kovo 9 d. į paprastų susirinkimų ir 
išpildyti aplikacijas. —Valdyba

DRESil. DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dėzaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu- ZKBOBį 
žiur <iel HHVOR. r b »» 
kaipo p r<> tesi ji,. l’u- |K TZ 
mokos dienų ir vgka- 
rais. Ateikit ar rašy- 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
N. State St. cor. Lake St. 

10 augštas
F. KASNICKA, principalas

190

JOS

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS.
Namu Statymo 

KONTRAKTORIUS
1558 S. Washtenaw Avė. Chicago, III

PADĖKAVONĖ
A. A. Julia Yanulis, po tė

vais Jerukaitė, kuri mirė Ko
vo 1 dieną 1929 ir palaidota 
tapo Kovo 6, o dabar ilsisi šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilusi ir negalėdama atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jai 
paskutini patarnavimą ir pa
lydėjo ją j tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui, 
Pralotui kun. Krušui, kun. Mar- 
tinkui ir kun. šaulinskui, ku
rie atlaikė įspūdingas pamal
das už jos sielą; dėkavojame 
graboriui S. P. Mažeikui, kurs 
savu geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo ją 
j amžinastį, o mums paleng
vino perkęsti nubudimą ir rū
pesčius, dėkavojame grabne- 
šiams, gėlių aukautojams, ku
rie aukavo ant Šv. Mišių ir 
tiems kurie kokiu nors budu 
prisidėjo prie šių laidotuvių, 
ir pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylima mo
teris ir motinėle sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje.

Nubudę Vyras ir Vaikai.

Banifacas Baktys
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 6 dieną, 1929 m., sulaukęs 78 

metų amžiaus, gimęs ir augęs šaulėnų miestelyje ir gyveno Lietu
voj, Varnių parapijoj išgyveno 40 metų, Bagėnų kaime, kur ir pa
simirė. Paliko dideliame nuliudime Lietuvoj brolį Kazimierą, duk
terį Teklę Jazdauskienę ir žentas Stanislovas Jazdauskas ir tris 
anukus. Amerikoj paliko moterį Emiliją Baktienę, gyvenanti 4458 
So. Wood St., Chicago, III., dvi dukteris: Teodorą Paplauskienę, 
Vladislavą Zinkevičienę ir žentą Juozapą Zinkevičių, du sūnūs: Mi- 
kolajus ir Banifacas, taipgi 5 anukus ir marčią Mikoliną Baktienę. 
Kūnas pašarvotas, randasi Lietuvoj, Bagėnų kaime.

Laidotuvės įvyks Kovo 9 dieną, 8:30 iš rylo. Pamaldos atsi
bus Kovo 9-tą, Apveizdos Dievo parapijos bažnyčioj, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą.

Visi A. A. Banifaco Bakčio giminės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami dalyvauti pamaldose.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Brolis, Marti, Anūkai ir Giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 8 dieną, 3:30 valandą ryte, 
1929 m., sulaukusi viduramžių amžiaus, gimusi Lietuvoj, Naumies
čio apskričio, Naumeikų kaimo. Paliko dideliame nuliudime vyrą 
Franciškų, 4 dukteres: Kazimerą Grigaliūnienę, Stanislavą Rulis, 
Heleną Handinką ir Oną, žentus Ambrozių, Adolph ir Albert, 2 sū
nūs: Mykolą ir Petrą ir marčias Irene ir 11a. Kūnas pašarvotas, 
randasi 819 W. 34th Street.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, Kovo 11 dieną, 8 valandą iš ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionies sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Onos Tamašauskienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukteres, Sunai, Žentai, Marčios ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius S< P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Extra! Extra! Extra!
Atida karčiamų savininkams, 
uždaryti ir jei norite įstoti j 
riame nereikia laukti kada kas atneš 25c arba dolerį, bet įplaukia 
šimtais, tai atsišaukite tuo jaus laišku, paduodami savo antrašą 
NAUJIENOSE.

1739 So. Halsted Street
Box 1065

CHICAGO

Jei uždarėte karčiamą arba manote 
gera, pelninga ir teisinga bizni, ku-

DIENĄ IR NAKTĮ
Automobilistams Patarnavimas
TAISOM ĮVAIRIUS AUTUS; VULCANIZUOJAM
TAJERUS, ČARDŽINAM IR TAISOM BATTERIES.

Darbą Garantuojame.
< MIDLAND GARAGE

. 4138 Archer A ve. (užpakalyj)
Įvažiavimas nuo Richmond St.

Tel. Lafayette 8157 arba Virginia 0915

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - Z ir 3 MORGKIAMS

Nauji Electro-Dynamic 
modeliai

Kainos žemos ir leng
vus išmokėjimai

Atwater Kent, modelis 
46 aiž

$83.00
Be tūbų.

os. F. Budri k, hc 

3417-21 So. Halsted Street 
TeL Boulevard 4705

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. Ę. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

TEATRAS IR KONCERTAS
Rengia L. M. D. Aido Choras 

Nedėlioj, 10 dieną Kovo (March) 1929 
Ch. Strumilos Svetainėj

158 E. 107th St., Roseland.
Programas prasidės 7 valandą vakare

Scenoj statoma J. Uktverio vieno akto komedija 
“Aktorius Sudegusio Teatro” 

šis parengimas bus vienas gražiausių, nes bus suvaidinta gra
ži, juokinga komedija “Aktorius Sudegusio Teatro”. Apart lošimo 
bus šokiai ir kitokių muzikališkų gabalėlių. Dainuos Aido Choras. 
Taigi programas bus turtingas. Tikimės, kad atsilankiusieji bus 
viskuom patenkinti.
PO PROGRAMUI BUS JOKIAI PRIE GEROS ORKESTROS — 

J. KĘSTAVIČIAUS.
įžanga 50 centų. Kviečia AIDO CHORAS.

Kvietimas
MES KVIEČIAME visus atsilankyti kovo 9 ar 10 d. i didįjį atida
rymą musų naujo šioruimio ir pamatyti gražiuosius

Windsor White Prince
automobilius, geriausios franeuziškos rųšies “Custom-Built” bodės 
ant naujų sensacingų 6-72, 8-82 ir 8-92

WINDS0R CHASIS.

TRIANGLE MOTOR SALES
V1NCENT TAMAŠAUSKAS, Sav.

Parduodame ir aptarnaujame Windsor ir Moon automobilius.
Phone Stewart 0037 7241 Vincennes Avė

Kovo-March 9,1929
Lietuvių Auditorijoj

Komp. A. Vanagaitis
Išsižios į chicagiečius su gerkle, rankoms 

ir kojoms

Dalyvauja pianistas

M. Juozavitas
Sekite garsinimus
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Rengiasi atgabenti i£*el karo (s|ieii-shocked). Anot 
Caponę Chicagon ščio, levas ėmęs ką ten >kal>be-

I Janki II. Anderson, S. Vai- '« “Fie Srai'at,J sprogimą, pas- 
slijų distrikto gynėjo i>adėjėjas, 
vi kar pareiškė, kad jisai kreip
sis į federalj teisėją \Vilkerso- 
ną prašydamas varanto, kuriuo 
remiantis butų galima areštuo
ti Al. Caponę Floridoj ir atga
benti Chicagon, jeigu Capone 
neatvažiuos čia gera valia.

kui nutvėręs geležį ir pradė
jęs mušti ja motiną galvon.

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Užmušė pačią, nusi 
nuodijo

A n ton Kosar, 32 metų, gelež
galiu užmušė savo pačių ir vė
liau pats nusinuodijo. Nužiūri
ma, kad jo nervai buvo pairę

Open Telephone
Evenings Hemlock 5363
Patarimas Publikai

Income-Tax 
Naturalizing 
Auto-License 
Notary Public 
Real Estate 
Home Builders 
Insurance 
Abstracts Examined 
Legal Blanks 
Affidavits 
Leases 
Notės

C. A. BEACHAM
(BIČIŪNAS)

2437 W. 69th Street 
Chicago.

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. CHARLES SEGAL

4739 lubos

Pilna Fizine 
ir Analitinė

Egzaminacija

Lietuvės Akušėrės

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe-

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįrimo 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 LAIME

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
^kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1 
3265 So. Halsted St

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

J. Lulevicb
Lietuvis erraboriu> 
ir baisa muotojaa

Automobilių patarna
vimas teikiama vi- 
šokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St.. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ

DR. VAITUSH, O. D.
LIĖTUVIS AKUT SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma- 

i žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Lietuvis Graboriui ir 
lUlzajnuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2511

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. ISth Street

Canal 3161

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

1649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenvvųod 1752

©
Simpatiškas — 
Ma ndagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ 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. 3201

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visolkių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

3316 S. Halsted St. Tol. Boulevard 7311

LO VEI KIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams

Telephone Yards 0994

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaųkee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 8 po piet” 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

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

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

Rez. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 

Rez. 8201 South Wallace Street

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

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.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 •
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambarys 206 
Valandos: 9——12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

{vairus Gydytojai

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, Į
7 iki 8 vai. Nedcl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 320®

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

Praktikuoja 20 metai
OFISAS

South Ashland Avė., 2 
CHICAGO, ILL.

BCIALISTAS DŽIOVOS
ikų, Vyriškų ir Vaikų ligų
Ofiso valandos:
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 
Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6852

________Advokatai________
V. W. RUTKAUSKAS

ADVOKATAS
29 So. La Šalie St. Room 73(1 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4, 

Hezidencija 6158 S. Talman Ai
Tel. Prospect 8525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

CLASSIFIED A D S.
Business Service

Bizniopatarnavimas
“QUALITY” plumbingo ir apšil

dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

Abbott Construction 
Company

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321

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: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 diena

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullmnn 5950

Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaliavosim jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — atsineškit 
šį apgarsinimą. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų dykai ap- 
skaitliuoti jūsų darbą.

šaukite KEYSTONE 1210
3016-18 LAWRENCE AVĖ.

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė,
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

o------

— LO IVVOlJVrD----- >|j ,
Gerai lietuviais žinomas per 25 

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tef. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomi? 9 iki 12 ryto

------- O--------

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

------- O——

A. A OLE
ADVOKATAS

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

VuktirnĮs
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 

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 Purk 3895

-------O------

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) ) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-0
Teieęhunc RottSevclt 9090 

‘Namų Telefonas Republic 9600

10% PIGIAU už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios njšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame gerinus j 
darbą mieste. Kedzie 5111.

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

arba $300, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną2- RI MORGIČIAI

3- TI MORGIČIAI
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

Educational 
Mokyklos

MUSŲ biznis yra aptarnauti ra- 
dios — tai musų pasilaikymas re
miasi tiktai ant gerumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavimo Co. Morrison Radio 
Co., Ravensvvood 6355.

UNTERNATIONAL
INVESTMENT
CORPORATION

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI KONTRAKTORIAI 

Vedame elektriką į naujus ir se
nus namus, pigiau negu kiti. Pigiai 
parduodame fixterius ir imame se

nus mainais, 
4104 Archer Avė.

Lafayette 3533

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

PERMODELIOJIMAS
MOKĖK KIEK IŠGALI

Generoliškas permodeliojimas ir 
budavojimo darbas; porčiai, dabu- 
davojimas, garažai, stogai ir t. t. 
Prieinama kaina, lengvi išmokėji
mai.

OAKLEY CONSTRUCTION-CO 
6224 So. Oakley Avė.

Republic 0075-6

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

1618 West 18th Street
I. F.' Dankowski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd.

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

’ GENERALINIS ■ 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir dįdelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place
Phone Roosevelt 8887

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo iškalbumu. Išmmokink gra
žiai rašyti ir kalbėti angliškai teisingai: per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalba. Tokiu bildu galėsite pagerinti sa
vo būvį. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OE ENGLISH. 
!J1 E. Van Burcn St.. 4 lubos. Valandos 
nuo b iki 9-tos. L'žsirašykit dabar!

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganedi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė.. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

-------O-------

Miscellaneous
{vairus

KNYGOS
IR

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, branzalietų 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

VANOS

Patogios ir gerai įrengtos, 1635 
So. Canal Street.

Atdara kasdien nuo. 12 vai. ryto 
iki 9 vai. vakare.

PERKU senas koncertinas.
1816 So. Halsted Street

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovr Hd 
didžiausio anartmentinio namo.

J, A. GURSKY BROS. 
4309 West 63rd Street x 

Phone Republic 7869

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojain ir popieruojam. Užlaikom 
malevu, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St.

Phoue Victory 7261
J. S. RAMANčlČNIS. Sav.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors

and Builders
. Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų

norą.
Darom Pirmus ir Antrus

- Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575. Apro- 
kavimas dovanai.

REX CONSTRUCTION CO.
1.608 W. 35th St., Lafayette 7150

Financial
Finansai-Paskolos

MorgiČiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus Jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3885 So. Halsted St

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

HELBERG BROS-
Room 607

192 N. Clark St

ANT nejudinamos nuosavybės pir
mi ir antri morgičiai, padarom už 
mažiausį atlyginimą; 24 valandų pa
tarnavimas, be raudono šniūro.

Schvvartz, Stern and Co. 
Room 549-38 So. Dearborn St.

State 4785

Personai
Asmenų Ieško

CHARLIS IVANAUSKAS metai 
laiko gyveno Ziegler, III. Kaip iš 
Zieglerio išvažiavo nežinau kur jis 
yra, manau kad yra West Virginia 
ba tenais žadėjo važiuot. Jis pats 
ar kas kitas malonėkite pranešti kur 
jis randas, nes aš prie jo turiu di
delį ir svarbų reikalą. Atsišaukite 
ant šio antrašo. Joe. Ivanauskas, 
Box 64, Christopher, III.

PAIEŠKAU savo dėdės Jono Sur- 
vilo, paeina iš Kaltino gubernijos, 
Rastinių apskr., Jurbarko parapijos. 
Girdėjau, jog gyveno Cicero, III. Tu
riu labai svarbų reikalą, prašau at
sišaukti, busiu labai dėkingas jam, 
arba kas apie jį žino, tesrul prane
ša. ANTANAS MARTINAITIS, Box 
1064, 1739 So. Halsted St., Chicago.

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų, turiu 
patyrimo. Noriu dirbti geroj šeimy
noj kur duotų valgi, guoli ir gerą 
mokesti. J. B., 823 W. 56th Street, 
Tel. Englewood 9358.

Partners Wanted
Pusininkų Keikia

PAIEŠKAU partnerio j kriaučio 
ir valymo šapą. Turiu labai daug 
darbo. Arba parduosiu visą.

2506 W. 59th Street

REIKALINGA partnerka. Vyras 
norėtų gaut merginą arba moterj, 
kuri sutiktų prisidėt prie pelningo 
rooming house biznio. Rašykit Box 
No. 1066, Naujienos.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MOTERIS sudynus mazgoti, paty
rusi, E. Olson, 4169 S. Halsted St. 
-----------------------,_ų--------------- -----------

REIKALINGA veiterka, kuri turi 
patyrimą.

1947 So. Halsted Street

REIKALINGA dvi mergaitės dirb
ti kendžių krautuvėj, patyrimo ne
reikia. 1836 So. Wabash Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

UŽDIRBK- PINIGŲ LIUOSAME 
LAIKE

Mes turime puikiausią propozici
ją dėl vyrų, kurie nori uždirbt nuo 
$10 iki $50 j savaitę, dirbdami lik 
dalį laiko. Darbas yra lengvas ir 
malonus ir hiri galimybės prie pa
stovios pozicijos. Kreipkitės luo- 
jaus. Central Dislrict Furniture Co.,. 
3621 S. Halsted Si.



$ NAUJIENOS, Chičago, III.
--- ------------ ------------------;--

šeštadienis, kovo 9 d., 1929

*
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai
Business Chances

Pardavimui Bizniai

■ itinhiiirtMfiiur^inin

Exchange—Mainai

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir j>e- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dyka* konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
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 Kadio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago iii. Hemlock 9149.

GiROSERNĖ ir ręstaurantas 
parsiduoda su 2 motų lysū ar

4131 So. Ashland Avė.

MAINININKA1 JAU PAVASARIS 
Kas tik ką turite maih^ti. Kas 

turi farmas, lotus, Uih h* visokius 
biznius, mažus tiainus maigyti ant 
didelių, didelius ant mažų. Mes tu
rime visokių ihainų. Nepaffailėkit 5 
centų dėl telefono, jUmš gali atneš
ti

fceal Estate For Salė
Namai-žemė Pardavimui

Tikri Bargenai

Real Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Kadios
TIK pamislyk apie tai: $2.00 

j savaitę permaino jūsų baterinį 
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė.
Independ. 0329

PARSIDUODA cigarų ir cigaretų 
krautuvės, pigiai. Savininkas turi 
dvi, galima bile kurią pirkti. Kreip
kitės 1620 So. Union Avė. arba 
1928 Canalport Avė.

----------------- .-t---------------- -------
PARSIDUODA kendžių ir cigarų 

štoras, arba priimsiu partneri. Ge
ras žmogus gali sau gerą gyvenimą 
padaryti. Parduosiu pigiai. Aš turiu 
du biznius, negaliu apsidirbti.

3631 So. Halsted St.

šimtus. .
C. P. SUROMSKIS CO. 

3352 So. Halštfed St.
Chicago,* Iii.

Tel. Yards 6751 
Antras Ofisas: 

JUSTtCE PAItKj ILL. 
Archer and Kean AVenue 
Tel. WilloW Sprihgs 10

Real Estaiė For Sale
Namai-žemė PatdaVimui

SUVARTOK savo atliekamas ne
dirbamas valandas laik > į pelningų 
amatų, kuris daugiau naudos jums 
atneš negu kasdieninis darbas.

REIKALINGA pora gerų vyrų 
kurie turi nuolatinį darbą dirbtu
vėse, o plačiai apsipažinę tarp lie
tuvių. Nereikia apleisti kasdieninio 
darbo, tiktai vakarais po 2 valau 
das ir nedėliomis atliekamu laiku 
gali uždirbti nuo $35 iki $190 ir 
daugiau j savaitę. Patyrimo negi'is- 
tina; mes išmokinsime. Naujas, 
aukštas ir lengvas amatas. Atsišau 
kit greitai nuo 5 iki 8 vai. utarnin- 
ke, ketverge ir subatoj vakarais.

S. P. KAZWELL & CO.
2839 W. 63rd Street
PATYRŲ vyrai reikalingi prie be- 

lavimo presso. Apex Iron & Metai 
Co., 4000 Wentworth Avė.

REIKALINGAS senas žmogus dirb
ti prie restorano. 3457 S. Halsted

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
ūkės. Rašykite Mike .lanushaitis, R. 
No. 8, Bok 10, Vly Park, Valparai- 
so, Ind.

-------G
REIKALINGAS 

kuris negali dirbti 
ris suprastų prie 
kymas ir mokestis. 
Tel. Virginia 0947.

senyvas žmogus, 
dirbtuvėj, bet ku- 
krautuvės; užlai- 
2958 W. 38th St

Furnished Rooms
RENDON frontinis kambarys Mar- 

ųuette Park apielinkėj, moderniške 
name, prie mažos šeimynos. Gera 
transportacija. 5612 So. Sawyer avė., 
Republic 3610.

RENDON kambarys prie mažos 
šeimynos, blaivos ypatos vaikinui ar 
merginai. Yra vana ir telefonas. 
3548 So. Lowe Avė., 2-ros lubos.

PASIRENDUOJA ruimas <lel vie
no arba 2-jų vaikinų, gali ir virtu
vę naudoti. Telefonas ir maudyne. 
827 W. 34th PI., 1-mas užpakalis.

KAMBARYS moderniškas rendon 
dėl vyrų, su ar be valgio. 4359 So. 
Maplevvood Avė. Tel. Virginia 08j7.

RENDAI ruimas vienam vaikinui 
su visais parankumais, prie švariu 
žmonių. 3002 Emerald Avė., 2-ros 
lubos frontas.

For Rent
PASIRENDUOJA Storas, geras 

dėl bile kurio biznio, taipgi ruimai 
gyvenimui ir 2 karams garažas.

3428 Auburn Avė.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum* visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
tą skelbimą—tai vertas $5.00. 
VICTOR FIRE PROOF STORAGE

4809 W. Lake Street

PARDUODU pigiai: restorano ge
sini pečių, ice boksį ir cigarų keisą. 
Visi daiktai naujinteliai.

4945 So. Halsted Street

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai pigiai. Greitu laiku. 4140 So. 
Albany Avė., 2-ros lubos.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKUS PIANAS kaip naujas 
$800, turiu parduot, kaina $150. 
Mokant ant syk, arba $25, dabar ir 
$10 per mėnesį. Matyk Adolph 
Shultz, 6136 So. Halsted St. 1-mas 
floras.

PARSIDUODA vargonai ir laik
rodėlis, tikro aukso ir lencugas auk
sinis. Atiduosiu pigiai, išvažiuoju 
Uetuvon. P. Rutkauskis, 1921 Canal- 
port Avė,r 1-mus floras.

SPARTON RADIO 9 tūbų $189.50 
su Console ir garsiu kalbėtuvu, tū
bai ir tt., 3 mėnesiai už dyką ap
tarnavimas. Taipgi agentai dėl 
Crossley ir Howard radios. Radio 
aptarnavimas $2. Vigons Radio Shop 
1025 Leland Avė.. Ardmore 3873.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė ir įrankiai prie jos. Galima vis
ką sykiu imti arba no šmotą, pigiai.

3337 So. Auburn Avenue

Aulomobiles
’28 
'27 
•2S 
’2H 
’2S

’2S

Undson BrouKham—citatom built $705 
coach . ...;__ $305

$1105 
$350 
$505 
$695 
$405 
$325

Ohandler
5 paaažierfą Bulok ......................
Essex coupe ........ -.........................
Pontiac Landau «ed., mažai var
totas .....................................................
E»sex sėd., kaip naujas ................
Hudaon Broughani, geram stovy 
Dodgo sėd., velouru iSmuStas ....
MeDEKMO'l'T MOTOR SALES CO. 

7130 So. Halsted St., Triangle 9330
---------O---------

--------- O---------
PARSIDUODA Dodge “Victory” 6 

5 pasažierių, kaip naujas. Galima 
sučėdyt $600 perkant šitą karą. Kas 
pirmas, tas laimės. 3352 So. Halsted 
St., Phone Yards 6751.

PRIVERSTAS esu paaukoti savo 
vėliausio 1928 modelio Paige 4 du
rų sedaną, kurį vartojau tik keletu 
mėnesių ir yra taip geras, kaip nau
jas. .Jis išrodo kaip tų dieną kai iš
ėjo iš dirbtuvės — nėra jokio įbrė
žimo. Turi penkis originalius baloon 
tairus, 4 ratų stabdžius ir daug ex- 
tras. Reikia pinigų ir paaukosiu už 
$375. Karas kainavo man $2,200 tik 
penki mėnesiai atgal. Kreipkitės ne- 
dėlioj. 2538 N. California Av., 1 apt

STEBĖTINA PROGA. Studebaker 
1928 Commander sedaną turiu paau
koti, nes man reikia pinigų. Varto
jau tik nedėliomis ir išvažiavau lik 
4,000 mylių, yra kaip naujas, 4 ra
tų stabdžiai, nauji baloon tairai, ge
ras kiekvienu žvilgsniu. Paaukosiu 
tik už $450. Busiu namie visą dieną 
nedėlioj. 2231 N. Kedzie Avė., 1 apt

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARDUOSIU šunį, German Police 
veislės, 1 metų senumo, labai geras 
namų sargas, 5447 N. Austin Avė. 
Tel. Pencicola 1255.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lurnp egg, Nut 
$7.50.

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir furnisai, grotos 
—vandenio įtaisus. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victory 9634

PARDAVIMUI delikatessen krau
tuve, ere ra vieta, geras biznis. Par
siduoda pigiai, 5956 So. Racine Av.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė arba paieškau partnerio, gera 
vieta ir geras biznis — atsišaukę 
negailėsite. Priežastį patirsite vie
toj. 4463 Archer Avė. Tel. Lafayette 
3746.

PARSIDUODA pigiai bučernė, 
biznis išdirbtas per daug metų. 
Priežastis senatvė, išvažiuoju Lietu
von, 258 W. 117 St.

PARSIDUODA “Chili and Lunch 
Room”; vieta prie mokyklos. Ženo- 
tiems aukso mainos. Priežastį par
davimo patirsit ant vietos. K. C. 
Sliauterks, 3518 So. VVallace St.

RESTORANAS pardavimui; gerai 
įrengtas, prie fabrikų, geras biznis. 
Didelė priežastis pardavimui. Par
duosiu pigiai, jeigu ims tuojaus.

827 Reess St.
Mahawk 2141

PARDAVIMUI pigiai poolruimis, 
su 4 stalais; naujas radio, pigi ren
čia, tirštai apgyventa lietuvių. Biz
nis išdirbtas. 12117 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė arba mai
nymui ant namo. 7359 S. Paulina 
Str.

GELEŽINĖ ir malevų krautuvė 
parsiduoda. Geriausia vieta visam 
mieste 6268 Archer Avė.

PARSIDUODA Malt and Hops ir 
grosernė, arba priimsiu ant (pusės 
moterį ar vyrą, nebrangus štoras. 
Vienam sunku. Y ra ciR-arety laisnis, 
cigarų ir pagyvenimas. Renda pigi, 
John Legeika, 3655 So. Halsted St.

PARDUOSIU restaurantą, labai 
pigiai geroje vietoje, lietuvių, apgy
venta. Turiu' parduoti iš priežasties 
mirties. 734 W. 35th St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, gera vieta, nėra kompetici >os.

2010 W. 115th Street

---------O-------

PARDAVIMUI kendžių Storas ir 
grosernė labai pigiai, nes išvažiuo
ju Lietuvon. Gali pirkti ir su fur- 
ničiais. 2961 Archer Avė.

t__________________ _— ..........- •.

PARSIDUODA saldainių ir gro- 
serio krautuvėlė, keturi kambariai 
pagyvenimui, pigiai.

2139 W. 24th Street

PARSIDUODA Dry Goods Storas, 
taipgi kendžių, tabako ir smulkme
nų. Pigiai? Nebrangi renda, tik $30.

226 W. 47th Street

PARDAVIMUI Barbernė. Pilnai 
įrengta 3 kėdės, balti fixtures, dėl 
ligos parduosiu pigiai, ant išmokė
jimo arba mainysiu ant loto, auto
mobiliaus. Ką jus turite?

3042 W. 63rd Street

PARDAVIMUI kriaučių šapa, taip
gi valymo ir prosavojimo, lietuvių 
apgyvento} apielinkėj. Gera vieta, 
nebrangiai. 2353 So. Oakley Avė. 
-------------------   i—.—------ i—.   

GROSERNĖ ir delikatessen, 
duosiu ar mainysiu ant loto 
automobiliaus. Virginia 1267.

par-
arba

PARSIDUODA delikatessen, gera 
vieta. Kambariai dėl pagyvenimo. 
Parduosiu labai pigiai.

665 W. 18th Street

PARDAVIMUI grosernė ir deli
katessen krautuvė, vieta prie tea
tro, biznis išdirbtas ir neša pelnų. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos. 5346 So. Wentworth Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN 

Farmos ir ežerų lotai prie 
19kos ežerų — Vasarnamių 
mai, maudymos, žvejojimas 
lengvi išmokėjimai.

M R. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND i 

4119 Broadway, 
Bittersvveet 6180 v

ir arti 
įtaisy- 
ir tt.

CO.

CUMBERLAND COUNTY
313% akrų apdirbamos ant dide- 

delio kelio su 6 kambarių namu, 2 
barnės, viena ant. akmeninio funda
mento, 2 daržinės, 14x48, vištinin- 
kas, kornams daržinė ir garažas. 
Dabartinis savininkas nėra farme- 
ris, jis nori mainyti ant kitokios 
savasties, arba finansuos kurie 
tų geroms salioms.

KAINA $55 UŽ AKERĮ.
Su $4,000 gali nupirkti.

A. J. PARKS. 
2957 Irving Park 
Tel. Irving 4030

pirk-

120 AKRŲ produktyviška pieni
ninkystės farma Woodstock, III. Iš- 
renduosiu, parduosiu arba mainysiu 
geroj vietoj miesto nuosavybės su 
1 morgičių. Savininkas Stewart 2148

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
Chicagos nuosavybės 120 akenj far
ma, nauji budinkai, rugiai ir 
čiai pasėti, gera žemė. Rašyk 
viškai dėl pilnu informacijų.

ANTON POCEVICZ 
R. 6, Box 30 
Manston, Wis.

kvie- 
lietu-

PARDAVIMUI maža farma neto
li Round Lake, III, stuba ir 2 kar
ves. Parduosiu už cash arba mai
nysiu ant Chicagos nuosavybės. At
sišaukit, 4749 S. Honore St., Chi- 
cago, III.
'—t------------------------ S-------- _-------------------

BARGENAS. Parsiduoda farma 
240 akerių žemės, 100 akerių miš
ko, namas 2 flatų, 5 ir 5 kamba- 
liai, 2 didelės barnės, geroje vieto
je, prie nat State Road. Parduosiu 
arba mainysiu ant namo Huxeville, 
Mich. Atsišaukite pas V. KIMTIS, 
1337 So. 52nd Avė., Cicero, III.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį, namelį 2 

ar 3 flatų, ant farmos, loto, biznio 
ar kitokios nuosavybės. 2031 W. 
35th St. Lafayette 0909.

PARDAVIMUI, Bargenas, 2 
fl. 5 ir 5 kambarių nam. Ar- 
žuoliniai trimai, šiltu vandeniu 
apš. Ist floras, lotas 29 pėdų — 
4432 S. California Avė., 
bažnyčios ir mokyklos.

Ist Nat. Const. Co. 
Archer & Kolin Avė.

Tel. Virginia 1O1O

prie

WASHTENAW A VE. PRIE 73-čIOS 
Lotas 30x125, arti prie bažnyčių, 
mokyklų, Marquette Parko apielin
kėj, tik $300 įmokėtij likusius po 
$25 i mėnesį.

E. J. GLACKIN 
7330 So. Westėrn Avė.

PARDAVIMUI 2 augščių medinis 
namas 16 kambarių, moderniškas 
nebrangiai greitam pardavimui. 

907 W. Cullerton St.

GERAS PIRKINYS
flatų mūrinis namas, 6-5 

aržuolo trimūotas,
ir 3 
kar-

3 
kambariai, 
štu vandeniu šildomas, medinis ga
radžius, lotas 37y2xl25 pėdų, blo
kas nuo Gage Park. Bušai eina pro 
šąli, namas 2616 W. 55th St. Kai
na $14,000. Cash $5,000.$14,000. Cash $5,000.

S. PASZKIFAVICZ
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

NAMAS, salįųnas ir rooming 
house, gera vietą dėl restauranto. 
Parduosiu ar jnainysiu.

4346 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA 'per savininką, 2 
flatų medinis namas. Asbestos sto 
gas, šiltu vandenių apšildomas, du- 
beltavas garažas, jiš priešakio įva
žiavimas, taipgi irJtuŠčiąs lotas, ant 
Perry Avė. artj lOOfh St^ Visi pa
gerinimai sudėti, kaiha $1500. Ge
ros sąlygos. 1134(į Forest Avenue, 
Tel. Pullman 6984. ;Į ' ___

PRIVERSTAS parduoti — didelis 
bargenas: 2 flatų namas po 7 kam
barius, — 4 bedrųimai, išsirenduo- 
ja po $25 už flatą.. IŠbrukotą “alley’
na

po $25 už flatą.. IŠbrukotą “alley’ 
namas šviežiai nupentuotas. Kai 
$3,800, tik $300 įhešti.
JOS. W. HOUGH & SONS 

4213 So. Halsted Street

Proga Mainininkams 
Pinigą Padaryti

IŠSIMAINO bizniavas muro na
mas ant Archer ayc., 2 flatai ir 
štoras, su dviejų karų muro gara
žu. Parduosiu pigiai arba priimsiu 
nedidelį privatinį namą kaipo pir
ma imokėjimą.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 5 
flatais, namo kaina $9,500, arba 
mainysiu ant privačiu namo nepai
sant apielinkčs.

IŠSIMAINO dviejų flatų puikus 
namas, South Sidėj, po' 5 ir 6 kam
barius. Mainysiu ant nedidelio biz-
niavn namo arba bučernės.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu, 3 flatai ir štoras, su dviejų 
karų garažu; namas randasi Brieh- 
ton Parke. Mainysiu ant privačio 
namo, neaisant vietos.

IŠSIMAINO puikus lotai ant Ar
cher avė., tinkami bile kokiam biz
niui. Parduosiu pigiai arba mainy
siu •*nt didelio namo, bungalow ar
ba biznio.PROGA fermeriams įsigyti puikią 
farmą Visconsino valstijoj, 40 ake-r 
rių, pusę mylios nuo miesto. Ga
liu mainyti ant nhmo arba parduo
ti geram žmogui. Kas pirmas, tas 
laimės. (

IŠSIMAINO puikus kampinis lo
tas 34X125, Brighton Parke. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
automobilio; loto kaina labai nu
žeminta.’ Su viršminėtais reikalais 
kr°’pkitės pas
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.
Phond Lafayette 5107

NAUJA-S 5 kamb. > namas, arti Oak For- 
est. Plumbingas yr®, užbaigtas. Virius su 
grindimis. 7^4 pėdu konkryto belamanta*. 
Skalbyklos, furnasu Šildoma, arti R. I. R. R. 
stoties. 1 dubeltavas. kitas 1 karo gara
žas, 1 Mi akerio (150x302) ant cementuo
to kelio. $0,000. 
Ro. Western Avenue

V. Hęndrlckaon. 10308

...... -------------------

NORIM mainyti 2 flatu mūrinį 
namą, pirmos floras, garu šildomas, 
pnt 6 ruimų bųngalo<w ir dar pridė
čiau kiek reikėtų pinigų. Namas 
randasi 55 ir Robey. Atsišaukit: 
Lafayette 4267.

PARSIDUODA 4 ruimų medinis 
bungalovv, su beismentu, furnasu 
apšildomas, labai pigiai. Randasi 
54 gat. ir Sacramento blvd.

Prašom atsišaukti:
Lafayette 4267

2 FLATAI, parduoda budavotojai; 
parduos žemiau verčios. 1333-35 S. 
AUstin blvd., Cicero. Mažas {mokė
jimas, likusius kas mėnesį pagal 
sutarimą. Del kainos ir sąlygų ma
tyk budavotoja

W. F, RJJSKE,
5840 Roosevelt Rd.

Parsiduoda mūrinis namas, 3 fla
tai po 4 kambarius, pirmas flatas 
šiltu vandeniu apšildomas, ant loto 
ir pusės pastatytas, dviejų karų 
garažas. Randasi 4837 S. Honore St.

MEDINIS naujas ir bučernė, du 
flatai 6 ir 4 kambariai, 1904 Canal
port avė.

.3 FLATAI, 2 trijų ir vienas 5 
kambarių ir garažas, 1913 S. Morgan 
St.

BIZNIAVAS muro namas su tri
mis flatais, 4 kambarių. 3407 So. 
Wallace St.

5 KAMBARIŲ, cementinių blaksų 
nesenas namas su visais įrengimais. 
5320 S. Kildare Avė.

BIZNIAVAS medinis namas su 
cementiniu beismentu ir vienas 
kambarys. Rapdasi Maple Park, III.

8 FLATAI mūriniai namai; ran
dasi North Side, Keystone Avė. 
Rendų $280 į mėnesį.

NAUJAS mūrinis namas, 2 po 6 
kambarius, su elektra, miegojimui 
porčiais ir visais moderniškais įren
gimais. 7217 S. California Avė.

šie visi bargenai parsiduoda su 
labai nužeminta preke. Priimu į mainius su pirmu įinokėjimu lotus, namus, automobilius ar kas ką tu
ri. Statau naujus ant kontraktų pa
gal reikalavimą. Taipgi duodu ant
rus inorgičius ant namų, jeigu kam 
reikalinga. Kontraktorius

M. Zizas
7217 So. California Av.

Phone Hemlock 5526
------ O------

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

4155 Archer Avė.

Atyda Biznieriams
Pardavimui bizniavas namas ant 

71 gatvės, netoli Westcrn avė ir 
Storas, ruimai užpakalyje ir 6 kam
bariai ant viršaus. Tilo bathroom, 
viskas vėliausios mados įtaisyta, ga
ražas 2 mašinom. Kam reikalingas 
toksai namas, tai pasiskubinkit; šita 
proga ilgai nesitęs.

2 FLATŲ muro namas, 5—G kam 
barių, karštu vandeniu 
mūrinis garažas dviem 
Kaina $8,500.

šildomas, 
mašinom.

Taip pat turiu visokių mainų 
bargenų. Budavoju namus ant už 
kymo. Kam reikalingas kontrakto- 
rius, tai kreipkitės pas mane. Dykai 
duosiu aprokavimų.

ir 
sa-

John P. Mežlaiškis
2453 W. 71 Street

Republic 4537

MAINYSIME

6 apartmentų mūrinį kampi
nį namą, garu šildomų, ką tik 
užbaigtą, visi apartmentai yra 
išrenduoti. Tas namas randasi 
Brighton Parke. Mainysime į 
gerą seną namą.

Atsišaukite:
4155 Archer Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
mas 5-5 kambariai, pigiai.

6833 So. Artesian Avenue

na-

4 FLATŲ namas ir dar beis- 
monte flatas, taipgi 4 karų gar. 
Rendos $390. Savininkas ati
duos pigiai už cash arba pri
ims mažą išmokėtą namą mai
nais. Prospect 1872; 6631-33 S. 
Troy St.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 3301 S. Fisk St. $1,000 
įmokėti, kitus išmokėjimais sy
kiu su renda.

Kreipkitės:
4155 Archei’ Avė.

REIKALINGAS bile kokis 
biznis mainyti ant 5 kambarių 
naujo mūrinio bungalow, randa
si prie pat parko ir mokyklos, 
South West Side; reikia įmokė
ti $800. šaukit Tel. Yards 6751.

PARDAVIMUI 2 flatų medi
nis namas ir garažas užpakaly
je, gerame stovyje, įmokėti 
$750 cash, kitus lengvais mėne
siniais išmokėjimais. Kaina 
$4450. Kreipkitės:

4155 Archer Avė.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda namas 2 flatų. Muro 

namas, garu apšildomas ir 2 karų 
garadžius, netoli Marųuette Parko, 
puikioje lietuvių ’ kolonijoje, už 
$12,900, nes savininkas išvažiuoja juvp na v iiiiiincio į

Į Lietuvą. Atsišaukit 5931 S. Albany 
Avė., 1-mas flatas.

PARDAVlMUI 2 aukštų medinis 
hhinas, 6*—6 kamb., aukštas beis- 
mentas, elektra ir gashs; 2 karų 
garažas. Gera vieta, arti 2 strytka- 
rių linijų. Kaina $5500. 4642 South 
Paulina St.

7805 Union Avė moderniškas 5 ir 
6—2 flatų budinkas, garu apšildo
mas, miegojimui porčiai, didelis lo
tas, 2 blokai nuo geležinkelio Illi- 
nUiš stoties, $14,000. Sąlygos pri
taikomos pagal noro. Stcvvart 5926.

MODERNIŠKAS 2 flatų, 6722 S 
Maplewood Avė. G ir G kambariai. 
Karštu vandeniu šildomi. 1A stovyj. 
Naujai dekoruota. Įdėtas linoleum 
virtuvėj ir pantry. Naujas karpetas 
ant laiptų. Labai žema kaina. Gali
ma matyti nedėldieniais arba tele- 
fonuokit savininkui Fairfax 7449.

LABAI pigiai parduosiu arba mai
nysiu 2 namus. Vienas West Pull- 
mane. Savininkas: 929 W. 35th PI. 
Te). Boulevard 7447.

NAŠLĖ parduos modernišką
2 apartmentų budinkų 5 ir 5 
kambariai, miegojimui porčiai,
3 karų garažas, pusė bloko nuo 
Garfield Parko, Warrcn Blvd. 
Kaina $18,000,
pirkti. Šauk Nevada 8791.

$5,000 gali

PARSIDUODA kampinis namas 
pigiai, su bizniu ar be biznio. Prieš 
Tautiškų kapinių geito, gera vieta, 
čystas oras, gerai įrengtas, elektra, 
gasas, vanduo. Savininkas duos mor- 
gečius. Galima matyti kasdien. Ga
li atsišaukti ir agentai. ALEX 
PLACE, 82nd ir Keane Avė., Willow 
Springs, 111.

PARDAVIMUI 3 augščių biznia
vas namas, 5 flatai ir krautuve, 
taipgi 2 karų garadžius.

1926 Canalport Avenue

PARDUOS arba mainys mūrinį 
namą su štoru, 6 kambarių flatas, 2 
karų garadžius. Biznis, ^abar Ice 
Cream Parlor. Parduosiu arba mai
nysiu su bizniu arba vieną namą. 
Taipgi turiu 2 bizniavus lotus ant 
Ashland avė. Mainysiu ant nedide
lio namo. 7251 So. Ashland Avė.

>------o-----
UŽBAIGIANT pardavimą nuosa

vybės 2 Storai ir 8 flatai. Atsišau
kite i krautuvę 2058 W. 22nd Place 
ir Hoyne Avė.

TIKRI BARGENAI SU 
D1DELIŪ PELNU

GREITAM pardavimui 114 akeris 
žemės su dideliu mišku, puiki vieta 
sveikam gyvenimui ant aukšto kal
no po lapotais, pavėsingais me
džiais; gasas, elektra, 1 blokas nuo 
gatvekarių linijos, pačiam vidur- 
miesty SPRING FOREST. Kaina 
$1850.00, trečdalį įmokėti, likusius 
per 5 metus mėnesiniais išmokėji
mais. Pamatykit greitai.

PUIKI farma 60 akrų, arti Chi
cagos, ant cementinio kelio, 8 kam
barių nauja stuba, didelės barnės, 
cementinis sailo ir daug kitų ma
žesnių trobelių, tik viena mylia nuo 
Lemont, 111. Kaina greitam parda
vimui tik $375 už akrą, 
mokėti, arba inainysim 

namo Chicagoj.
NAUJAS dviejų' flatų 

mas, 5 ir 5 kambariai su dideliais 
miegojimui porčiais, 2 karų muro 
garažas, aštuon-kampis sun parlor, 
shower baths, garu šildomas ir vi
si kiti nauji įtaisymai. Lotas 30 X 
135, renda neša $1'60 į mėnesį; pre
kė $14,500* su ketvirta dali įmokėji- 
mu. Randasi Marųuette Manor, arti 
63-čios gatvės ir krautuvių.

MŪRINIS bungalovv, 5 dideli kam- 
jariai su miegojimui porčiu ir 2 
carų garažas, garu šildomas, lotas 
30X125. Prekė $8000, įmokėti 
$1000, likusius kas mėnesį kaip ven
dą. Randasi Marųuette Manor apie
linkėj.

PUIKI muro rezidencija, 7 kam
barių, South Shore, tik bloko 
nuo Jackson Parko ir ežero; lotas 
42x125 pėdų. Vien žemė yra ver
ta $42000. Kaina su narųu tik 
$30,000, pusę reikia įmokėt cash.

S. P. KAZWELL & CO., 
S. P. KAZLAUSKAS. S. P. Kazwell 

2839 W. 63rd St.
Republic 8899

trečių dalį
ant gero

niuro na-

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nė bungalovv, platus lotas, garažas, 
furnasu apšildomas. 1 blokas nuo 
katalikiškos ir publiškos mokyklų 
Mažas {mokėjimas. Kaina $6,400, 

3745 W. 61st Street 
Prospect 8867

PARSIDUODA lotas ant North 
Sidės su visais pagerinimais, šali
gatviai ir sewerai. Labai pigiai ar
ba mainysiu ant bHe ko. 3637 Cott- 
age Grove Avė. (Storas).
-------------- .--------------------- ---------

PARDAVIMUI 2 lotai, kampas 72 
St. ir Fairfield Avė. Prie bažnyčios 
ir mokyklos. Tel. Republic 1154.

BARGENAS. 6 kambarių cottage 
ir tuščias lotas. Muro fundamentas 
ir šiltu vandeniu apšildomas.

5115 So. Bishop Street

BIZNIO nuosavybė ant California 
Avė., arti 73-čios, 25x125, $25,000. 
$500 įmokėti, likusius po $25.00 j 
mėnesį. E. J. GLACKIN, 7330 So. 
Western Avė.

GRAŽUS kampas — 8 flatų, garu 
šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga
ražas, visi flatai išrenduoti, įplau
kų į metus $2,500, $8,000 įmokėt — 
2061 Birchwood, kampas Hoyne Avė. 
Tel. Hollycourt 1913.

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

Mes turime ant rankų keletą pa- 
rinktinių Wilmette ir North Shore 
rezidencijų • praperčių. Mes pagel- 
bėsime jums pasistatyti namą. Taip
jau farmos ir North Shore akrai. 
Susižinokite su mumis šiandie — 
Wilmette galima pasidaryti užtekti
nai pinigų. Pasimatykit su mumis 
šiandie.

J. H. Schaffer and Co.
803 Ridge Avė., 

Wilmette
Tel. Wilmette 364

TUR1U PARDUOT TUOJAUS
Savo gražinusį 6 kambarių bun- galow, lietuvių apielinkėj. Kaina 

$10,209; verta daug daugiau. Par- 
duosiu arba mainysiu North Sidėj 
į bungalow ar 2 flatų. Lotas 26V2 X 
125 pėdų; 2 karų garažas. Matyk ši
tą tuojaus. Savininkas

5742 So. Wliipple St.
arba telefonuok Republic 87G8

EXTRA PROGA
2 aukštų muro namas, krautuvė ir 
4 kambariai ir 6 kambarių moder
niškas flatas viršuj. Garu šildomas, 
geroj apielinkėj, parduosiu arma mai
nysiu ant lotų, privatiško namo, 
farmos ar ką turite. Agentams ko
mi šas.

Tel. Lafayette 4294

--------- O---------
BIZNTAVI lotai išsimaino ant 

prapertės biznio arba farmos. Agen
tams komisas. Lafayette 6036.

PARDAVIMUI dviejų augštų mū
rinis bizniavas namas, kartu su 
bizniu — bučerne ir grosernė. Sena 
išdirbta vieta, cash. Greitam par
davimui, nebrangiai, išvažiuoju Lie
tuvon. Box 1063, 1739 S. Halsted St.

KAMPINIS bizniavas namas par
davimui arba parendavojimui. Ge
riausia vieta dėl bučemės arba ke
pyklos, 6 pagyvenimui kambariai, 
garu šildomi, 2 karų garadžius. Sa
vininkas ant vietos. A. Kasputis, 
5701 S. Carpenter St.

PARDUODU pigiai 6 kambarių 
namą 3410 So. Auburn Avė., stiklo 
porčiai, beismantas, maudynė, 2 karų 
garadžius, išvažiuoju ant ūkės. Ast
rauskas, 3400 S. Auburn Avė.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas po 5 kambarius, mūri
nis garadžius dėl 3 karų, tuščias lo
tas prie šalės. Namas randasi gera
me stovyje.

1535 So. 50th Avenue 
Cicero, III.

2 FLATŲ — su anglišku beise- 
mentu, 6-5-3 kambarių, lotas 37V2X- 
125, garažas, turiu parduot iš prie-

Savininkas
2616 W. 55th St.

BARGENAS 6 FLATAI
Mūrinis 5542 So. Aberdeen St., 2 

po 5 kamb., 4 po 6 kamb., pečiais 
ir furnisu apšildomi: 50 per 125 pė
dų lotas. Visi išrenduoti, 2 karų 
garažas, $4,000 įmokėti, arba mai
nysiu ant Cottage arba 2 flatų na
mo. Kaina $22,000 Savininkas

5314 So. May St.

NAMAS H,ARVEY, ILL.
Bargenas nuo $3500 iki $14,500—■ 

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą imokėjimą. Imk 
Illinois Central truki iki 154tos gat
vės. Dirbk ir gyvenk Harvey. Fa
brikai dirba dieną ir naktį. Patele
fonuok, mes sutiksim ant stoties su 
mašina. •

C. R. CRAIG Jr., 
159th St. and Marshfield Avė.

Tel. Harvey 1130

NAUJAS OCTAGON PRIEŠAKIS
Muro bungalow, moderniškas, 5 

kambarių, garu apšildomas — ver- 
Čios $10,000 už $7750, priimsiu lo
tą kaipo imokėjimą arba pabudavo- 
siu ant jūsų loto, kokio norėsite sti
liau^, ar flatų bildingą, su mažu 
įmok ėjimu. Kambarys 1161

53 W. Jackson Blv.

PARSIDUODA bizniavas lotas, 
geras dėl bučemės, grosemės ar 
geležinio. Vertas $3,000, už $1,000 
45th ir Western. Kreipkitės pas 
JOE LILEIKA, 3818 So. Sacra
mento Avė.

CALUMET arti 60-tos moderniš
kas 6 apartmeptų, visi po 5 kamba
rius, kaina tik $26,000. Mes turim 
daugybę bargenų. (Scherer), H. J. 
Colcman, 4705 S. State St. Drcrel 
1800.

DVEJŲ flatų — 63-Čios ir Camp
bell, 2 karų garažas 5 ir 6 kamba
rių; pigiai. Šauk savininką V.m. 
Van Oeyen, 2416 Smallcy Ct. P?l- 
mont J716.

PIGIAI parduosiu dėl greito par
davimo — 63čios gat. biznio kam
pas, 49x135 i rytus nuo We.stem 
Avė. Pribrendęs dėl budavo.iimo. 
$12,500. lengvos sąlygos, Gehre, 
7917 So. Bishop St.




