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Alabamos Valstijoj Siau
čia Dideli Potvyniai

Daug miestelių ir farmų vandens užlieti; 
bijoma dėl likimo 4,000 gyventojų Elbos 
miestely, kurio tik stogai iš vandens 
kyšo. - Potvyniai kilo ir kitose valsti
jose.

Associated Press pranešimais, 
Alabamos valstijoj kilo dideli 
potvyniai. Daug miestų mies
telių ir farmų vandens užlieti, 
tuo tarpu slkaitmeningų toj val
stijoj upių upelių vandens vis 
dar kyla.

Roguliarinis susiekimas su-
trukdytas. Žinios apie padėtį
gaunamos daugiausiai tik iš pa
bėgėlių ir iš milicijos kuopų, 
pasiųstų gelbėjimo darbui. Žmo
nių taipjau yra žuvę, nors žu-1 
vusių skaičius nėra žinomas.

Elbos miestelis visai apsem- j 
tas, iš vandens kvšo tik jo auk-| 
štesoių trcibų viršūnės. Kas at
sitiko su jo 4,000 gyventojų 
žinių nėra.

Užlieti taipjau kili mieste
liai, kaip Brmyton, Flomatcn, 
Castleberry, Big Creek, Wind-1

Meksikos sukilėliai 
išvyti iš Durango

Svarbiausia jų tvirtovė Torre- 
cne iš visų pusių federalinių 
armijų apsupama

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
^15. Generalinis štabas skel

bia, kad gen. Calleso armijos 
avangardas šiandie paėmė Du
rango miestą, kurį laikė užėmę 
sukilėliai. Sukilėlių jėgos su 
savo vadu gen. Amaya, be ko
vos pabėgo iš Durango, federa- 
linei kariuomenės daliai besiar
tinant.

Laukiama netrukus ir patį 
gen. Callesą, vyriausiąjį karo 
vadą, pasieksiant miestą, kame 
jis mano įsteigti vyriausią sto
vyklą tolesnei kampanijai prieš 
svarbiausią sukilėlių tvirtovę, 
Torreoną, į kurį dabar iš visų 
pusių žygiuoja, ir bandys ap
siausti, penkios federalinės ar
mijos.
Kovos sukilėlius “ašarų” bom

bomis vietoj dujų
VVASHINGTONAS, kovo 15. 

— Meksikos valdžia užsakė 
.Jungtinėse Valstybėse daug ka
ro medžiagų — ginklų, amuni
cijos ir “ašarinių” bombų. Mek
sikos ambasadorius Tellez sa
ko, kad federalinė kariuome
nė vartosianti prieš sukilėlius 
“ašarines” bombas, vietoj nuo
dingų dujų, kad kiek galint iš
vengtų didesnio žmonių žudy
mo. “Ašarinės” bombos bus 
veikiausia iš aeroplanų mėto
mos į sukilėlių pozicijas.

Amerikiečių preky
bos konferencija

______________________

40 agentų svarstys kelius Ame
rikos kapitalui ir prekėms į 
Europos rinkas

• ei i—

VIENA, Austrija, kovo 15.— 
Dr. .Julius Klein, užsienio ir vi
daus prekybos biuro Wasbing- 
tone di rektorius, atidarė čia 
metinę Amerikos kcnmercinių 
attacbes Europoje konferenci
ją

Konferencijoj, kurioj daly
vauja 40 amerikiečių, bus ap
svarstyta bendra prekybos pa
dėtis, galimybės išplėsti Tinka i 
Amerikos prekėms ir pragu- j 
mai Amerikos kapitalų in vesta-1 
vimams.

Kinų tautinės parti
jos kongresas

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 15. 
— Nanikine’ šiandie prasidėjo 
trečias nacionalinis Kuomin- 
tango (tautinės Kinų politinės 
partijos) kongresas, kuriame 
dalyvauja delegatai, suvažiavę 
iš visų Kinijos dalių, taipjau 
keletas atvykusių iš užsienių.

Kongreso siekimų tarpe svar
biausi yra: likviduoti visai ko
munizmą; peržiūrėti Kuomin- 
tango laimėjimus ir nuveiktus 
drabus; konsoliduoti centrali- 
nės valdžios jėgas ir autorite
tą; suformuluoti rekonstrukci
jos programą.

Nukovė du prohibicijos 
šnipu

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

Giedrėja bet šalčiau; stiprus 
žiemių vakarų vėjai.

Sekmadienį veikiausia bus 
gražu, su vidutiniška tempera
tūra.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 48° ir 38° F.

šiandie saule teka 6:02, lei
džiasi 5:56. Mėnuo leidžiasi 
12:37 ryto.

WAfSHINlGTONAS, kovo 15. 
— Čia tapo gatvėj sušaulyti du 
prohibicijos šnipai. Trys as
mens, pasiviję šnipus automo
biliu, lėkdami pro šalį paleido 
j juos kelioliką šūvių.

PLĖŠIKAI TREČIĄ KARTĄ 
APIPLĖŠĖ BANKĄ

L1NN ’GROVE, Ind., kovo 15. 
— Du banditai puolė vietos 
Banlk of Linn Grove ir pabėgo 
su $2,500.

Per pastarus trejus metus 
jau trečią kartą plėšiikai tą 
banką atlankė.

ham’s Mill, etc.
Biig Creek’e ir Elbos apielin- 

kėj milicininkų kuopos valti
mis išgelbėjo daugiau kaip sep
tyniasdešimt asmenų nuo stogų 
ir iš medžių, kur jie buvo su
lipę nuo tvano.

Nors A laibumą yra skaudžia u-
šiai paliesta, potvyniai yra ki-
lę ir kitose krašto dalyse 
Nebraškoj, Iowoj, Illinois, Ten- 
nessee ir Naujojoj Anglijoj.
Dviejų miestelių gyventojams 

gresia pavojus
NEW ORLEANS, La., kovo 

15. Badio pranešimas iš Pen- 
sacolos, Fla., sako, kad Floma- 
tono ir Brewtono miesteliuose, 
Alabamcj, kurie yra tvanų už
lieti, 10,000 žmonių gresia pa
vojus. .Jie likę visai be maisto.

Šeštadienis, Kovo-March 16 d., 1929

(Atiuutių au» V.tciiie riH.u.j

Ekspliozija netoli Stone Mountain, Ga. Ekspliozijoj žuvo septyni žmones.

Parlamento rinki
mai Anglijoj įvyks 

gegužės 30 dieną
LONDONAS, kovo 15. — 

Parlamento rateliuose gauto
mis informacijomis, visuotiniai 
rinkimai Anglijoj įvyks, tur 
būt, gegužes mėnesio 30 dieną.

Jei neatsiitks kurių netikėtų 
klinčių, ypačiai su biudžeto pri
ėmimu, parlamentas bus paleis
tas gegužės 10 dieną. Kandida
tų nominavimas tad įvyks ge
gužės 20, o 30 dieną bus rin
kimai.

Keturi Meksikos su
kilėlių vadai su

šaudyti
VERA GRUZ, Meksika, kovo 

15. — Vakar į Vera Cruzą bu
vo pargabenti vienuolika suki
lėlių vadų ir 74 oficioriaii, pri
klausęs snsilėlių vado, gen. Jc- 
sus Maria Aguirre, kariuome
nei. Generolui Aguirre pabė
gus, jie patys pasidavė federa- 
linei kariuomenei. Karo teis
mo keturi jų buvo pasmerkti 
mirties bausmei ir tuojau su
šaudyti, jų tarpe gen. Rojas ir 
pulkininkai Manzilla ir Hino- 
stroza. Visi kiti nubausti kalė
jimu.

Gen. Aguirre, kaip praneša, 
slapstosi Tebuautepeke ir lau
kiąs progos pabėgti iš Meksi
kos.

Amerikos kapitalo brio- 
vimasi j Rusiją

MASKVA, kovo 15. — So
vietų koncesijų komisija skelbia, 
kad pastaruoju laiku užsienio 
koncesininkai, daugiausiai ame
rikiečiai, siūlę bendrai $100,- 
000,000 kontraktų, norėdami 
gauti koncesijų sovietų miestų 
gerinimams.

Vokietijoj influenza mi
rė 56,311 asmenų

BERLYNAS, kovo 15. — Ką 
tik paskelbtos statistikos žinios 
rodo, kad per dešimt influenzos 
epidemijos savaičių Vokietijoj 
ta liga mirė 56,311 asmenų.

RUSŲ “GRAFAS” APVOGĖ 
DVI AMERIKIETES

PARYŽIUS, kow 15. — Kar 
įėjime tapo patupdytas rusų 
“grafas” Vladimir Tatiščev. Iš 
vienos amerikietės, Miss Eliza- 
beth Solomon, kuri buvo tapus 
“grafo” sužieduotinė, jis pavo
gė brangų deimanto žiedą, o iš 
jos draugės, Mrs. D o r o t h y 
Thomas, — platinos braslietą.

I Angliakasys užsimušė 
nukritęs 1,000 pėdų

LSHAMOKIN, Pa., kovo 15.- 
Nukritęs vietos anglies kasyk
lų šalių 1,0(10 pėdų žemyn, už
simušė kasyklų darbininkas 
William Ohesney [gal lietuvis, 
Česna?], 31 metų amžiaus.

Gil telefonu graude
na sukilėlių vadus 

nurimti
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

15. Respublikos prezidentas 
Portcs Gil yra įsteigęs susisie
kimą telefonu i,sn kai kuriais 
sukilėlių postais. Telefonu pre
zidentas graudena sukilėlių va
dus grįžti atgal tarnauti vals
tybei, paliauti sukilimą ir Juo 
hudu išvengti kraujo liejimo 
ir milžiniškos žalos kraštui.

Nankino gaisre žuvo 
20 asmenų

NANKINAS, Kinai, ikovo 15. 
— Siautęs čia didelis gaisras su
naikino apie 700 namų. Dvide
šimt asmenų .žuvo ugny, daug 
kitų buvo sužeisti ir daugybe 
šeimų liko be pastogės.

(iaisras kilo iš pagodos (šven
tyklos), kurioj buvo deginamas 
smilikylas garbei Sun Jat4Seno, 
Kinų respublikos įsteigėjo.

Vario kasyklų darbinin
kai laimėjo daugiau 

algos
SALT LAKE CITY, Utah, ko- 

v o 15. — Uita h Copper kompa
nijos vario kasyklų darbinin
kai laimėjo vėl padidinimą al
gos — 25 centus daugiau die
noj. Tos kompanijos kasyklose 
dirba arti 3,800 darbininkų.

Amerika bando mono- 
polizuot kalbamąjį ki

no Anglijoj
LONDONAS, kovo 15. — 

Anglų krutamųjų paveikslų ga
mintojai susirūpinę Amerikos 
filmų gamintojų bandymu gau
ti kalbamų j ų-kru laimų jų paveik
slų monopolį Didžiojoj Britani
joj-

Britų Pramonių Federacijos 
atstovai turėjo konferenciją su 
britų filmų žmonėmis padėčiai 
apsvarstyti. Konferencijoj bu
vo nurodyta^ kad teatrams, ku
rie įsitaiso Amerikos aparatus, 
neleista rodyti kritų kalbamų
jų filmų, tuo tarpu kai Ameri
kos kalbamųjų filmų savinin
kai neleidžia savo filmų rody
ti su britų, aparatais.

Advokatai buriasi 
kovot žiaurų prohi

bicijos įstatymą
NEW YORKAS, kovo 15. — 

New Ycike susiorganizavo ad
vokatų komitetas kovai su kon
greso naujai priimtu vadinamu 
Jonės prohihicijos vykdymo 
įstatymu.

Tuo Jonės įstatymu svaigių
jų gėrimų laikymas ir pardavi
nėjimas laikomas piktadarybe, 
baudžiama penkiais metais ka
lėjimo ir $10,000 pinigais.

Susjkurirsio advokatų komi
teto, kiurio nariais yra dagi 
trys buvusieji Jungtinių Valsty
bių prokurorų asistentai, tiks
las yra “auklėti” prišalkintuo
sius posėdininkus (jurymenus), 
kad jie atsisakytų pripažinti 
kaltais asmenis, teisiamus dėl 
prohjbicijos laužymo einant Jo
nės prohibicijos vykdymo įsta
tymu.

Japonijos mies t e 1 y 
dega 1,200 namų

TOKIO, Japonija, kovo 15.
Praneša, kad Ištakoj, Iba- 

ragi prefektūroj, siaučia baisus 
gaisras. Dvylika šimtų trobų 
yra liepsnose.

Gaisras kilo praeitą naktį, ir 
dėl smarkaus vėjo greitai išsi
plėtė nuo vienų namų ant kitų-

Kovoti gaisrą ugniagesiams 
padeda kariuomenė.

Turkai nubaudė tris 
amerikiečių mokytojas

BiRUiSA, Turkija, kovo 15. — 
Apeliacijų teismas patvirtino 
žemesnio teismo nuosprendį 
trims amerikietėms, amerikie
čių laikomos mokyklos moky
tojoms, kurios buvo kaltinamos 
dėl turkų mergaičių vertimo 
krikščionybėn. Nubaustos tri
mis dienomis kalėjimo yra Miss 
Jilson, Miss Sanderson ir Miss 
Luciiille Day. Amerikiečių mo
kykla tapo uždaryta.

Sako, Bucharinas jau 
nusilenkęs Stalinui

MASKVA, kovo 16. — Niko- 
lai Bucharin, kuris buvo nusi
kaltęs Stalinui ir dėl to liko 
'pašalintas iš vyriausiojo Prav- 
dos redaktoriaus vietos, kaip 
atrodo, vėl susitaikė su Stalino 
grupe.

Pastarajame Pravdos nume
ry jau yra įdėtas Bucharino 
straipsnis, kas lyg parodo, kad 
tas komunizmo teoretikas nu
silenkė. viešpataujančiai parti
jos grupei.

^9H^437

Lenkų kariuomenės
rezervų mobilizacija
Pilsudskis šaukia 38 rajonų, jų 

tarpe Vilniaus, rezervus ka
ro pratimams

VARŠUVA, kovo 15. — Mar
šalas Pilsudskis įsakė bando
mąjį 'kariuomenės rezervų mo
bilizavimą trisdešimt aštoniuo- 
sc Lenkijos (žiemių vakarų ir 
žiemių rylų rajonuose, jų tar
pe Vilniaus krašte.

Panaši bandomoji mobilizaci
ja rytų Lenkijoje buvo daroma 
prieš trejetą savaičių.

Ispanija žada imtis 
griežtų priemonių 
prieš neramumus

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
15. — Kadangi studentų nera
mumai ir riaušės Madrido gat
vėse vis atsikartoja, vyriausy
bė žada imtis griežtesnių prie
menių tvarkai sostinėje ir visa
me krašte išlaikyti.

Kalnų griuvimai Grai
kijoj sunaikino kelis 

namus
ATĖNAI, Graikija, kovo 15. — 
Gardiki miesto apygardoj įvyko 
žemių ir uolų nuo kalnų griu
vimai, kurie sunaikino keletą 
namų. Griuvimai dar atsikar
toja.

Planuoja susisie k i m ą 
oru tarp Londono ir 

Pietų Afrikos
LONDONAS, kovo 15. — 

aeronautikos ministerija 
tikisi ateinančią vasarą įsteigti 
regularį, kartą savaitėje, susi
siekimą aeroplanais tarp Lon
dono ir Capetoftvno, Pietų Af
rikoj.

Nikaraguos prezidento 
sūnūs nusižudė

TEGL1CIGALPA, 1 londuras, 
kovo 15. Priėmęs nuodų, nu
sižudė Medardo Moncada, Ni- 
karaguos* prezidento sunūs, 23 
metų amžiaus.

UŽSIMUŠĖ, NUKRITĘS Iš KE
TURIOLIKTO AUKŠTO

NEW YORKAS, kovo 15. — 
Nukritęs netyčia, ar pats šo
kęs pro langą iš 14-to trobesio 
aukšto, užsimušė Archibald J. 
Jameson, turtingas brokeris.

II
l

V ely kų Šventė 
Lietuvoj

Kad jūsų giminėms ir mylimiemsiems 
butų smagiau ir geriau sutikti Velykas, jus, 
be abejonės, prisidėsit pasiųsdami jiems 
“velykinio pyrago” — 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.

No. 64

LIETUVOS ŽINIOS
Kanados sidabrinės la

pės Klaipėdos krašte
Vienas turi i ilgas Amerikos 

lietuvis’ klaipėdietis p. Berlu- 
laitis įsteigė Smiltynuose sidab
rinių lapių farmą. Jos yra au
ginamos ir laikomos dėl savo 
kailių brangumo. Tokių farmų 
yra labai daug Kanadoje, jų tė
vynėje. Auginama ir Europo
je, 'kur klimatas yra tinkamas.

P. Bertulaičio sidabrinių la
pių farma yra vienintelė visoj 
Lietuvoj. Jis turi jų keturias 
peras, kurių pora kainuoja 10 
— 15 linkstančių litų, o kailis 
kainuoja 4 tūkstančiai litų.

šiomis dienomis buvo pada
rytos viešos minėtos farmos 
įkurtuvės, į kurias buvo daug 
svečių suvažiavę. Jų tarpe bu
vo ir gubernatorius Merkys, 
komendantas pulkininkas Lior- 
manas, įgulos viršininkas pulk. 
Genys, krašto prezidentas Kad- 
gynas, viceprezidentas Sarffet- 
ter, krašto direktorius konsu
las Reizgys ir kiti.

Miško ir malkų 
prekyba

TELŠIAI. — Pasitaisius žie
mos keliams, prasidėjo labai 
gyva miško ir malkų prekyba. 
Turguose malkų netrūksta. Miš
kas iš apylinkės gabenamas į 
Telšių stotį.

Ūkininkų rūpesčiai
SLABADAI, šakių apskr. — 

Ūkininkai čia gyvena pasiturin
čia!, bet jų apie 30 nuošimčių 
vargina įvairių bankų banke
lių “laiškai” (pakvietimai pra
tęsti, grąžinti paskolą).

—Metiniams samdinink a m s 
algos, maždaug tokios: vyrui 
300 100 lt.; mergai 200—350 
lt., piemeniui 1(10—175 litai. Su
tartys daromos žodžiu. Dėlto 
kartais atsiskaįtant kyla įvairių 
nesusipratimų.

Daug yra alke 1 i a v u s i ų 
“emigrantų” iš šiaurės Lietu
vos uždaibiauti. Daugiausiai 
merginų. Visi atkeliavusieji dar
bo gauna pas ūkininkus.

KRATA

MAŽEIKIAI.—.Naktį į 13 va
sario pas p. Leoną Zubavičių 
buVo krata dėl įskundimo iš ' 
keršto. Ieškota komunistinės li
tera tuors. Per kratą nieko ne
rasta, kas galėtų sukelti bet 
koikį įtarimą. Buvo nuodugniai, 
perskaityti kai kurie pradedan
čio rašytojo Leono Zubavičiaus 
(sūnaus) raštai.
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METUS
k METĖ DARBĄ

Atgavo sveikatų ir jėgas 
vartodamas Nature’s

Lawlax
“Aš norėčiau, kad galėčiau pasimatyti #u 

kiekvienu sergančiu. vargstančiu ir nusimi
nusiu delei ėmimo stiprių vaistų, kurie nie
ko gero jiems nepadarė: kad pasakyti jiems 
apio tuos stebuklus, kurie juos laukia, to
se mažutėse mėlynose 20c dėžutėse NAT- 
l KE’S LAWLAX”, sako p. Calvin Smit<h. 
gerai žinomas manažeris Ford Truek De
partment.

“Aš Išbandžiau daugeli skirtingų vaistų 
per pastaruosius dvejis metus, tęsė p. Sniith, 
bet NATL'RE’S I.AM l.AX yra skirtingi, yra 
pastebėtini. Aš kenčiau nuo skilvio pakri
kimo ir kiekviena kartų kai aš kų valgy
davau. likdavau išpustas nuo gasų per dau
geli valandų. Aš buvau taip nervuotas. kad 
retai naktį ramiai miegodavau ir vis ėjau 
prastyn iki buvau priverstas mesti savo dar
bų. Vienų dienų, kai aš sėdėjau palei langų 
ir galvojau kas su manim pasidarė, aš pa
stebėjau kaimynų, turinti bėdos su savo ka
ru. Aš išėjau, daviau koletų patarimų ir 
už tų gerų darbų aš esu laimingas, sveikas 
žmogus šiandie. Mano kaimynas p. Do ilgias 
sako:- ‘Calvin, ar jus pabandėt NATL’RK’8 
I.AWLAX. kuriuos aš rekomendavau anų 
dienų?’ Suprantama, aš atsakiau “Ne”, nes 
aš buvau bandės daug vaistų, kurie nesu
teikė man naudos. Jis spyrėsi, kad aš lip- 
čiau j karų ir nuvežė mane i aptieki). kur 
mės gavome OOe dėžutė NATl'RE’S LAW- 
I,AX. Kai aš pirmų kartų pamačiau tų ma
žų mėlynų dėžutė, aš abejojau. Aš maniau, 
kad Jie bus kaip ir visi kiti, bet aš noriu 
pasakyti, kad N’ATI KE’S 1,AWLAX apga
vo mane. Jie pilnai atitiko. Jau nuo ant
ros dienos aš pradėjau jaustis visai kitaip. 
Ui dešimties dienų aš jaučiaus daug ge- 

. rimt, o už trijų savaičių aš sugryžatl i dar
bų.

Taip, tamsta, jus turite daug ieškoti, iki 
surasite vaistus, kaip NATVRK’S I.AWI..\X. 
ir kol ai gyvensiu, aš juos girsiu už tų ge
rų. kokį jie man padarė.”

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Adresų knyga

Leis pasaulio, keliauninkas mo
siu reikalais — Akiras Biržys

Tai yra labai įdomi ir svarbi 
ypač biznieriams knyga, ku
rion Akiras talpina firmas ir jų 
adresus. Ir tai neišpasakytai 
gera reklama. Jis, Akiras, ke
liaudamas aplink pasaulį, lan
kydamas įvairias firmas ir biz
nierius, rodo ir skelbia, kokius 
turi savo adresų knygoje ir be 
to, apkeliavęs visas pasaulio 
šalis, išleis skelbimų knygą, o 
originalą patalpins muziejum

Keliauninkas Akiras lankys 
Chicagos biznierius ir rinks 
adresus. Pageidaujama turėti 
biznieriams savo arba įstaigos 
nedideles geras fotografijas.

Chicagoje atlikęs savo darbus 
Akiras lankys kitas lietuvių ko
lonijas ir rinks adresus. Jam I 
labai svarbu lietuvius biznie
rius reklamuoti.

Paduokite, gerb. lietuviai sa
vo adresus, tuo budu gan pigiai i 
ir gerai save išreklamuosite.

—Nn.

Art. St. Pilka Artisto St. Pilkos 
paskutinieji Chica- 

goj pasirodymai
Subatoj, kovo 23 d. — West 

Side — p. Meldažio svetainėj.
Velykų vakare, balandžio 31 

d.—Brighton Parke. Pėtnyčioj, 
balandžio 12—Lietuvių Audito
rijoj, Bridgeporte. Kaipo pasku
tinį Chicagoje veikalą p. Pilka 
ruošia jo paties sutaisytą ko
mediją “Pašalinkit tą merginą”.

N-edėlioj, balandžio 14 d. — 
West Pullman, III.

Visur programoje p. Pilka 
duos netikėtus “priedus”, apie 
kuriuos galima bus sužinoti iš 
skelbimų.

ganizaciją visoj Amerikoj, man 
rodos, kad šių metų troškimas 
bus pilnai patenkintas laike 
“Bailaus Daktaro” vaidinimo 
balandžio 21 d.—Eight Street 
teatre, šį sezoną “Birutėje”, 
kaip niekados gal anksčiau, su
sispietė buris energingos jau
nuomenės, kuris įneša daug gy
vumo j veikimą, daug naujoviš
kumo. O kur spiečiasi musų jau
nuomenė, toje kryptyje mums 
tenka būti ypač susiįdomėju- 
siems!—Patriotas.

SPORTAS
Roseland
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Šlifuoti Akiniai 
DYKAI Išbandymiu

Ar jums reikia dėl skai- /J
tymo arba dėl arti žiūrė- /j
jimo akinių ? Saugok 
sveikatą, prižiūrėk gerai 
akis, o nereikės niekuo-^SSS***^ 
met gailėtis. ■■■nNBMI

Paprastąjį matymą, kreivas, ir kliutin 
gas akis galima dažnai atitaisyti su aki 
niais.

Mano ŠVELNIOS ŠVIESOS akiniai si 
gražiais, paauksuotais ZYLO-SHELL re

Puikus XX 
Zylo-Shell 
rėmai pagra 
žiną veidą

mais yra labai geras pirkinys už penkis dolerius.
Jie apsaugos jūsų akis, prašalins akių nuovargį ir galvos skaudėjimą.

Jus galėsite su jais skaityti, siūti ir aiškiai arti matyti.
Išbandyk juos dešimtį dienų. Jei jums jie nepatiks, tuomet sugrąžinkit 

juos ir jums nieko nekainuos.
DR. G. SERNERIš “Birutės”

šeštadienio vakare ir sekma
dienį po piet art. Stasys Pilka 
turės margumynu vakarą su į- 
domiais priedais Krenčiaus sa
lėje, Town of Lake.

Teko būti “Birutės” repetici
joj, pažiūrėti užėjo noras, kaip 

prie svar- 
sezone pa
rodos, kad 
musų “Bi-

bi rytiečiai ruošiasi 
biausio savo šiame 
rengimo. Ir man 
musų noras matyti
rutę” be konkurencijos, kaipo 
tobuliausią lietuvių dainos or

Rytoj Strumilos svetainėje, 
1:30 vai. po pietų, Golden Star 
Kliubo abudu jauktai loš basket 
bolę. Lengvasai jauktas loš su 
Blue Island Owls, o sunkusis 
su B. Hardersi

Tikimės turėti gražius lošius.
—A, Narbutas.

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ
3265 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
IIII^IIIIIIIIIIIIĮlJIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIimillllllllll^llllllllllll^llllllllllll^llllllHIII|!*l

Pavasaris ir Velykos Jau Čia
Budrikas Išparduoda Pianus, Radios labai nupigintomis 

kainomis

Sol Ellis & Sons 5

Kre-

PLUMBING & HEATING
Geriausias materiolas, pigiausio* 

kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

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

4500—08 W. 22nd St 
Tel Cicero 130

P-Stark Grojiklis, už $65
$425

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus

groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

mVIftORATINO
OOO VOO CO«vAl.»*C***V* 

RlfRMHiNG
G OOO TM«

Speciale Ekskursija
Vilnia

Jei jus manote šįmet važiuoti į 
Vilnių, prisidėkite prie musų eks
kursijos surengtos per šį bankų, 
šiai ekskursijai asmeniniai vado
vaus P-nas DeGerald, Vice-Prezi- 
dentas.
P-nai Sedemka, Jagminas, Rim- 
kiewicz, Žabelio ir Mickiewicz, vi
si lietuviai dirbanti musų banko- 
je, suteiks jums reikalingas infor
macijas, jei tik jų paklausite.

Peoples *Bank

''i

■ »

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland A v. 
Chicago

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

MALT TONIC - EXTRA PALE 
■ SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti- 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo į,__ _

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Bridgeportas Puošiasi
M. J. Kiro nauji mūri 
niai namai jau statomi

Dabar yra geriausia proga lietu
viams išsirinkti sau naują namą. 
Tie namai bus išparduoti labai greit, 
nes jie yra pigiausi namai Chicagoje. 
Todėl kas nori Įsigyti patogų ir ne
brangų namą, lai tuojau apžiūri 
šiuos M. J. Kiro statomus namus.

Kaip žinia, tie namai bus 2 gyve
nimų, po 5 moderniškus kambarius 
su anglišku skiepu. Jus dabar gali
te patys nueiti ir apžiūrėti, pamaty
site koks materiolas yra vartojamas 
ir kaip asakančiai tie namai yra sta
tomi. ’

Tuos namus galite Įsigyti tik bis- 
kį Įmokėjus, o kitus mokėsite leng
vais mėnesiniais išmokėjimais ir tu
rėsite sau gražų namą ir nereikės 
jums kraustytis iš vietos į vietą ir 
mokėti kitiems rendas. Už tas ren- 
dąs, po keletą metų, turėsite nuosa
vą ir išmokėtą namą.

M. J. Kiras
Namų Statytojas

3335 S. Halsted St.

Šis Grąząųj, Naujas Grojiklis Pianas, su 10 metų garantija, tikra kainai tt 1 QO 
$550, už .......

Kimball grojiklis, vartotas tik krautuvėje, taip geras kaip ir naujau, fl* 4 O E 
tik už ...........

Milžiniškas, gražus Master Grojiklis, vertes

Baby Grand Reproduceris, vertes $1200, už

$900, už

S395

Gražus Mohair parlor setas ir kiti gražaus darbo setai, kai
nos už 3 šmotus po $49, $125 ir $148

Victor 7 —17 
$250, už ......

Radiola, kaina $165 Atvvater Kent modelis 46, su 4 
electro dynamie speakerių A w w

Jos. r
3417-21 So. Halsted Street

idrik9inc
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Didelis AtidarymaslĮr

loto
karai gerame 
stovyje

’23 Spec. Tour. ... 
’24 Spec. Sedan .... 
’24 Spec. Broughain

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

$89 
$369 
$282 
$261 
$398 
$389 
$196

Studebaker 
Studebaker 
Studebaker 
Moon ’24 5 Pass. Sedan .... 
Nash 7 Pass. Sedan ........
Willys Knight ’25 Sedan . 
Hupp Club Sedan .............

Ir daug kitų
Dykai valstijos laisnis 
vienu iš minėtų karų, 
kit kuriuo nors iš šių 
dienas ir jeigu nebusite pilnai 
patenkinti, sugrąžinkit jį, o įmo
kėti pinigai bus priskaityti prie 
naujo ar kito vartoto karo.

TNDEPENDENCE 
AUTO SALES CO. 
Van Buren 9151-3203-3204 
3848-50 W. Roosevelt 

Road
Autorizuoti Studebaker BjrUl(ė 

pardavėjai Į liaus, 
____________________________ į musų

Lietuvių socialistų 
vakaras

bite ,su 
Važinė- 
karų 5

Jisai, tas vakaras, įvyks kovo 
21 dieną Lietuvių Auditorijoj, 
3133 South Halsted Street.

Vakar minėjau, kad su kele
tu Įvairių muzikalių instrumen-l 

■tų išpildys savo numerį p. Bi
renąs, lietuvis muzikantas ne
regįs, kuris musų parengimuo
se dar kaip ir nebuvo matytas 

O tuo tarpu, jo gabumus yra 
matę daug svetimtaučių. Mat, 
jisai pik lydavo ir dabar, regis, 
pildo numerius amerikonų te
atrams. Jdomu bus jį pama
tyti ir pasiklausyti.

Kitą numerj išpildys Jaunoji 
kuri, dėka pp. Sarpa- 

Bložio, Vaidilos ir kitų 
darbuotojų paslaugoms, 

gražiau ir gražiau pasiro-

nantys:” jie arba linksminasi, 
lyg save užmiršę, arba liūdi 
tartum viso svieto vargai juos 
spaustų, ši rusų ypatybė ma
tyti jų dailėje. Pamenu Nevv 
York e, viename akte rusas ir 
dvi ruses šoko. .Jie šoko to
kiu atsidavimu, tokiu pamėgi
mu, kad sakytum visą pasaulį 
užmiršo. Žiūrėdamas į tuos 
rusus, arti manęs sėdėjęs ame
rikietis tarė savo draugui: “Da
bar suprantu, kodėl Rusijoj 
kraštutinybės reiškiasi jie 
ribų nežino.”

Keletą numerių išpildys šia
me socialistų vakare ir rusai, 
kliubo “iMajak” (švyturis) na
riai. Juos Ghięagos lietuviams 
lelko jau kartą matyti “Naujie
nų” koncerte. Jų numeris tur 
būt labiausia patiko “Naujie
nų” publikai. Dabar jie vėl pa
sirodys — lik su kitokiais nu
meriais, negu “Naujienų” kon-

Visi bukite susi 
rinkime

Rytoj, 2 vai. po piet, Lietu
vių Auditorijoj, bus Vilniaus 
Vadavimo Komiteto susirinki
mas. Bus renkama nauja val
dyba ir svarstoma busianti dar- 
boutė. šis k-tas buvo demokra
tinis ir rėme vien pažangiuo
sius Vilniaus lietuvius. Tekis 
jis turi ir pasilikti. Todėl de
mokratiniai nusistatę lietuviai, 
kurie nori dirbti dėl Vilniaus 
vadavimo tais budais ir keliais, 
kuriuos mums rodo demokrati
ja, kviečiami būtinai dalyvauti 
šiaure susirink ime.

ypač tas, kurį "surengė Bosto
no amerikonai.

Chicagoj p. Babravičius ke
tina dainuoti balandžio 23 die
ną. Rep.

Reumatizmas

Sugrįžo Chicagon p 
Babravičius

Velykos Jau Artinasi

Velvet 
Fiat 

Maleva
S 1.6 9
Galionas

Dulch Boy White Lead 100 svarų 
SI 1.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo kena.
Stiprios 6 pėdu kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatyk it.

John Derinsis 
1411 Rockwell Street 

Lafayette 4689

Tai vis lietuviai. Antrą pro
gramų dali i y • • ciai.

Kalbama, 
jautriausias 
mentus. ’ 
kad smuikas 
verkia 
gauta, 
vienas 
kare, 
“užgaus 
kad smuikuos p. Milton Nelson, 
žinomas radio žvaigždė, t. y. 
pripažintas tarpe smuikininkų

1 radio stotims kaip žvaigžde.
Rusai, sakoma, “ryibų neži-

išpildys svetini tau- sūn, 
juos..

jog smuikas- esąs klystu, 
muzikai is instru-

Ne veltui kalbama, 
verkia” — nes 

musų siela smuiko už- 
Bet užgauti ją ne kiek- 
pajėgia. ISocialistų va- 

reikia tikėtis, smuikas 
ją. Dalykas toks,

žinute, viena daugiausia dai
nuojamų rusų dainų buvo “Ei 
uchnem.” Traukia virvę Vol
gos pakrančių eidami rusai 
valtį ir dainuoja — “Ei ų-u- 
chnem.” Taip buvo seniau. 
Dabar gi jie nusviro kiton pu- 

ir jau virvė “traukia“ 
dažnai aukštyn. Jei lie

tai bus vienas “Maja- 
ko” narių numeris.

(> kai dėl šokių, tai bus “ar
monika,” o jai grojant moteriš
ke, puiki šokėja, ries kazokėlį 
ir kitokius šokius. įsivaizduo
kite: armoška griežia, o čia 
moteriškė sukasi, (kad rodos, 
grindžiu kojos neliečia; gal ne 
vienas ir lietuvių pasakys, kaip 
minėtas amerikonas, kad jisai 
arba ji “supranta, kodėl rusai 
blaškosi iš kraštutinybės į kraš
tui inybę.“ Reporteris.

Ketvirtadieni, kovo 14 dieną, 
.sugrįžo iš Bostono Chicagon 
ari. Juozas Babravičius. Labai 
džiaugėsi, kad jam gerai pavy
ko pora paskutinių koncertų,

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

CAPSICO C0MP0UND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

IEVSIEX
CHALLEVGER . . . padarė 

visus šiuos 
rekordus . . .

per visos Šalies

Wide Range of Colore 
at No Extra Coat

ANO OP... 41 fiūtrf
Coach,$695j2*PaM Coupe, 
$695; Phaeton, $695; Cou* 
pe(with ruinble «eat),$725; 
Standard Sedan, $795) 
Towq Sedan, $850; Road* 
•ter, $850; Convertible

Coupe, $895.
Standard Equlpment in. 
cludea; 4hydrai4lic»hock °b- 
•orbera—eleetrie ga» and oil 
•augt-radiator «hwttęri— 
aadale lanips — tvindihirla 
vūper — rear vlew niirror— 
electrolock —Controls on 
Meering cvheel — all bright 
parla cbromlum.plated.

CHHLENGER SAVAITE
GREITUMAS—75 mailės per valandą* PA
VAIKAI A S - 60 mailių valandoj ištisą dieną. 
ĮSIBĖGIMAS—5 m. iki 25 m. į 8 sekundas. 
EKONOMIJA—20 mailių su vienu galionu 
geso.

Viršuj parodyta kai 
kurie vietiniai rekor
dai, oficialiai laikraš
tininkų matyti. Essex 
Challengero padaryti 
per visos šalies Chal- 
lenger Savaitę. čio
nykščiai savininkai ir 
tūkstančiai savininkų 
visoje šalyje pakarto
jo šiuos bandymus,

arba bent patikrino 
savo Essex Challenge- 
rio jėgą pakartoti bi- 
le vieną ar visus šiuos 
bandymus.

GREITOMS PRA
DĖTI—-jokia karas ne
susilygina. GREITU
MAS—bile kokiu keliu 
70 mailių valandoje. 
LIPIME KALNAN —

greičiau, negu bile ka
ras. IŠŽIUROJ — pa
lygink su branges
niais karais. LENG
VUME DRAIVYTI— 
tėmyk motoro lygumą 

styryti lengvumą— 
pakabumą ir smarku
mą brekių. PATVA
RUME—60 mailių va
landoj visą dieną.

Milijnas savininkų 
žino Super Sixo ypa
tingus parankumus. 
Jie prilygsta Essex

Challengeriui. Duoda
me pirmą progą išban
dyti stipriausią, di
džiausią, ruimingiau- 
sią, švelniausią, leng
viausią važiuoti—pil
niausią Essex kadais 
pabudavota. Bet vi
sas automobilių pa
saulis turi nustebti, 
kad net su 76 pageri
nimais kaina žemiau
sia Essex istorijoj — 
truputi augštesnė už 
pigiausią kainą mar- 
kete.

Wtirc/i fAie CIIALLEilGLR '

HUDSON MOTOR CO. OF ILLINOIS
2220 S. Michigan Avė. Kreipkis j artimiausią pardavėją Phone Calumet 6900

NOKTU 
lluckinghiim Motoro. Ine. 

3918 N. Dainei) Avė. 
Lincoln Avė. at Irviną Vark 

Blv<l.. liiickinicliani 9310 
lludson Motor Co. of IIIIiioIh 

Evanston Branch . 
1840 Kldge Avė.

Shcldrake 9300 l nlversity 790 
lludson Motor Co. of lllinnis 

North Side Branch 
6950 Broa<lway 
Sheldruke 7910 

Keystone Motor Sules Corp. 
3113 W. I.awrencv Avė. 

Keystone 3100 
and 

4O-1O N. M'eatern Avė. 
North-Mest lludson Co. 

0713 Ohnstead Avė. 
Edison Purk, III.

Nen-eaatle 3130 
A. W. I’ersou 

llighliuul Purk, III. 
Highland Park 9499 

Plamondon Motor Co. 
4891 Sheridan Koad 

I.ongbeach 1818 
Portale Park lludson Co. 

1101 Mlhvaukee Avė.
Pallisade 1800

MEST 
Berwyn HudHon-Esaex Co. 

3113 (lak Purk Avė. 
Rerwyn, 111. 
Berwyn 351

Crandall Motor Car Co. 
130 Madlson St.

Oak Purk, III. Euclid 5917 
Crandall Motor Car Co. 

of Mayvvood
51 I.uke St. ut Kirst Avė. 

Muywood. III. Maywood 300 
lludson Motor Co. of Illinois 

Lokiui Sųtiare Branch 
9047 Mlhvaukee Avė.

and 
9-101 Logan Blvd. 

Spanldlng 3000 
lludson Motor Co. of Illinois 

Parkway Branch
3308 M’. North Avė. 

Alhany 4010
lludson Motor Co. of Illinois 

Mest Side Branch 
3910 Ogtlen Avė.

I.awndale 0911 
lavoną Motor Sales 
8097 Ogden Avė. 

Lyons 7191 Lyons, III.
Paragon Motor Car Co. 
5901 W. Oi Vision St.

Coluinbia 5670

MEST (Continued)
S. & B. Motor Sales Corp.
3854 IV. Roosevelt Komi 

Van Buren 4910 
Jas. Slnger Motor Sules 

1498 Roosevelt Koad 
Monroe 0310 liaymarket 0919 
Sullivan-Morgan Motor Sales 

4701 Washlngton Blvd.
Munsf ield 9414 

and 6201 M'. 99nd St. 
Berwyn 9171 

Rchellenberger Motor Sales 
3098 M. 99nd St. Cicero 1887

SOUTH

AJax Auto Company 
7800 Stony Islund Avė. 

Suglnuw 1400 
SOUTH (Coniin.D

■turke Motor Sules 
3519 Archer Avė.

• I.afayette 5160 
Calumet Motor Co. 

10910 S. Michigan Avė.
Pullman 7300

Halsted Hudson-Essex Co. 
7093 Halsted St. Triangle 0311 

» Herbert Motor Sales 
7190 Cottage (Srove Avė.

Vincennes 0715

SOUTH (Continued) 
Hehert-Temple Motor Sales 

8918 Coininerchtl Avė. 
Regent 4089 

lIcndricks-.MItehelI Motor Sales 
5900 I.uke Park Avė. 

Fairfax 0895-6 
Heyne Motor Sules 

5101 S. Ashland Avė. 
Prospect 7910 

lludson Motor Car Co., of 
Illinois 

M’entvvorth Avė. Branch 
7111 Wentworth Avė. 

Triangle 5900 
Mhhvay Corporation 

6011 Cottage Grove Avė. 
Falrfax 1810

Jack Perimai) Motor Sales 
0797 S. M'estern Avė.

Hemlock 6637 
S. & K. Motor Sales 

803 L S. Halsted St. 
Vinceunes 6808 

Stratford Motor Sales 
708 W. 63rd Street 

M’entvvorth 1914 
E. L. Shaver Co. 

619 Hohman Avė. 
Ilammoud 80 

Ilaminond, 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.

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 suteikiamos—Dykai.
Jūsų Bankas

DEPOSITORS STATE BANK
4701 SOUTH ASHLAND AVENUE

Chicago Yards 2001

Lietuviams Pasididžiuoti
Naujas Puikus Didelis Teatras

Prie 35-tos ir Halsted St., Chicago, III
v***/

įJsĘ?

Lietuviu Teatras “ROXEE”
1200 sėdynių. “Atviro dangaus” lubos, augšta, didelė ir puiki
$36,000.00 gvarantuotos rendos j metus anga.
Vertė $450,000.00. Naujausi scenos intaisymai. Vitafonas

a

Thirty Five O Eight-Thirty Five Eighteen South Halsted Street Theatre Building Corp., an Illinois Corp.

Tai bus vienas iš gražiausių ir jaukiausių vietinių teatrų Chicagoje; Įėjus į šį teatrą žmogus 
jausis patekęs tikron malonumo ir nusiraminimo vieton. Artistiškai išdabinta augšta anga, pui
kus ir erdvus teatro vidus su mėlinu dangum, kuriame matosi mažutės žvaigždės—4aip pat, kaip 
ir didžiajame “Capitol” teatre. Judamųjų paveikslų perstatymus šiame teatre ves H. A. Rėčkas 
su savo broliais, kurie yra ekspertai savo šakoje ir kuriems teatras tapo išnomuotas dvidešimčiai 
metų po $36,000.00 į metus. ! • r i v. . * z

Lietuviai šį teatrą sumanė ir pastatė. Lietuvių rankose jis yra šiandien ir lietuvių rankose 
jis turės pasilikti ir lietuviams nešti pelną. Valdybos nariai dabar yra: Jacob Maskoliūnas, pirm., 
3133 Emerald avė., Anthony Olis, Sec., 11 S. La Sa lle St., Dr. Jacob Kulis, Kas., 3259 S. Halsted St. 
Chicago. z v

Kiekvienas lietuvis dabar turi progą ir yra kviečiamas tapti jo savininku. Vienam žmogui 
ar keliems žmonėms yra sunkiai aprėpiamas dalykas valdyti tokią didelę nuosavybę. Reikia vi
siems susidėti ir dabar tuojaus yra laikas tą padaryti iki teatro atsidarymo dienai. Tai ne vien 
tam, kad galėtume didžiuotis kaipo lietuviai, bet ir todėl, kad tai yra pelningas biznis ir saugus 
išmintingas suvartojimas pinigų, šio teatro sumanytojai atiduoda visą puikią nuosavybę ir biz
nį už nominalę kainą. Nežiūrint ar kas pirks vieną šėrą ar šimtą, jis bus lygus savininkas ir 
gaus savo priklausomą dalį pelno.

Šio teatro korporacijos Šerai turi šiandien savo pilną vertę. Pinigais, kurie bus sumokėti 
už Šerus, bus tuojaus atmokėtas antras morgičius sumoje $75,000.00 ir po to Šerų vertė pakils kone 
perpus. Teatras neša $36,000.00 gvarantuotos metinės rendos. Nuomuotojai turi šildyt, taisyt 
ir prižiūrėt teatrą savo kaštais. Jie taipgi savo kaštais turi intaisyti vitafoną, vargonus, scenos 
reikmenis ir t.t. Taigi teatro savininkams reiks iš gaunamos rendos užsimokėti tik procentus ir 
taksus. Procentii, taksų, apdraudos ir kitų išlaidų pirmais metais bus $16,950; atėmus ta iš 
gaunamų $30,000.00, liks apie $2,0,000.00. Iš šitos sumos už metų bus numoketa $7,500.00 pirmo 
morgičiaus, o likusius pinigus ščrininkai galės kasmet pasidalinti kaipo savo peln^. Taigi teat
ras ne tik pats užsimokės, bet ir visą laiką duos Navininkams gerą metinį pelną ant indėtų pinigų. 
Tuo tarpu vertė serų nuolat augs su kiekvienu pirmo morgičiaus numokėjimu.

Sunku yra rasti vietą, kur pinigai galima būt indėti taip saugiai, taip pelningai ir su tokia 
didele nauda ir garbe, kaip į šį puikiausią lietuvių teatrą Chicagoje.

Negaišuokite. Naudokitės proga tuojaus. Stokite talkon. Sulig savo išgalės tapkite vienu 
iš savininkų musų puikiausio teatro. Štai tuoj dabar iškirpkite čia užbrėžtą kuponą ir pasiųs
kite paduotu adresu, kad gavus daugiau informacijų.

Iškirpkite šį kuponą ir tuojaus prisiųskit į 
THEATRE BUILDING CORPORATION 
819 W. 35th St., Chicago, III.

Nerišant mangs, prašau suteikti man pil
nų žinių, kaip aš galėčiau tapti vienu iš sa
vininkų Lietuvių “R0XEE” teatro Chica
goje.

Vardas

Adresas

“Securities i n CIass ‘D’ under Illinois Šecurities Law—These are Speculative Securities”.
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girdi, turėtų taip kalbėti:
“Komunistai taip darys, 

kaip mes dabar darom.” 
Vadinasi, jeigu iki šiol atlik

davo biaurius darbus monar- 
chistai, kapitalistai, despotai ir 
t. t., tai tokius pat darbus atei
tyje darys kai turės galią) ir 
komunistai! Labai atviras pri
sipažinimas.

Rusijoje, beje, komunistai 
jau ir elgiasi sulig ta “apšvie
tiečių” taisykle.

PUIKIAI PAVYKĘS BABRA
VIČIAUS KONCERTAS 

BOSTONE

Bostonan, ir mums smagu, kad 
jo atsilankymu taip gražiai bu
vo reprezentuotas lietuvių var
das aukštesnėse amerikiečių 
sferose. Moterys ir vyrai po 
koncerto spaudė jam rankas sa
kydami, jog- jie niekad nesitike- 
jo, kad lietuvių liaudis turėtų 
tokių melodingų dainų. Jie kal
bina p. Babravičių pasilikti Bos
tone, bet jis turi grįžti Chica- 
gon, nes greitu laiku tenai jam 
yra ruošiamas koncertas. Jis 
atsisveikina su Bostonu šį tre
čiadienį. Bet labai galimas daik
tas, kad jis turės čionai grįžti.”

VILNIEČIŲ VARGAI

Pernai metais įvyko Vilniaus lietuvių visuomenėje 
skilimas. Dešinieji elementai pasiėmė į savo rankas kon
trolę ant visų švietimo ir labdarybės įstaigų ir pašalino 
iš jų arba prispyrė pasitraukti pažangiuosius. Dabar 
santykiai tarp jų įtempti. Dešinieji kaltina pažangiuo
sius, o pastarieji pirmuosius. Štai typingas to ginčo pa
vyzdys, paimtas iš vieno straipsnio, tilpusio žurnale 
“Vilniaus Šviesa”:

“D-ro J. Basanavičiaus vardo mokykla nors ir 
pažangiųjų įsteigta, bet rengdama Kalėdoms vaikų 
vakarėlį, turėjo omeny visus Vilniaus lietuvių vai
kus, o ypatingai bendrabučių auklėtinius, kurie la
bai mažai turi šventėse pramogėlių. Taigi, surengė 
vakarą, ir kas gi? Vilniaus,Labdarybės Draugijos 
Komiteto (manau, kad ne visų, bet vieno ar kelių 
narių) įsakymu bendrabučio vaikams tapo uždraus
ta eiti j vakarą (buvo tik tų bendrabučių vedėjos 
su auklėtiniais, kuriems Komiteto sargas nebuvo 
dar pranešęs). O kodėl? Aišku, kad tik dėl to, jog 
vakaras buvo surengtas ne ‘Musų’, bet ‘Jūsų’.

“O gal ir tas nekaltas vaikų vakarėlis buvo 
rengiamas ‘partijos reklamai’?

“Matyt, tuo sumetimu ‘Viln. Ryt.’ redaktoriai 
nemalonėjo įdėti savo organan ir vakarėlio skelbi
mo.”
Anot to pasakymo, “kaip danguj, taip ir ant žemės”! 

Vilnijoje dedasi panašiai, kaip ir kitur, kur musų žmo
nės gyvena. Tik vilniečiams tie nesutikimai gal būt yra 
dar skaudesni, kadangi jų pajėgos tenai yra menkos, o 
gyvenimas po okupacine lenkų valdžia yra sunkesnis.

KOALICIJOS KRIZIS VOKIETIJOJE

Pasitrhukus iš valdžios katalikų centrui, Vokietijo
je dar vis tęsiasi valdžios krizis. Kol Paryžiuje eina eks
pertų konferencija, kuri svarsto be galo svarbų Vokieti
jai reparacijų likvidavimo klausimą, Berlyno kabinetas 
neatsistatydina. Bet greitu laiku valdžia turės būt re
organizuota. Klausimas, ar pavyks įvairioms partijoms 
šituo reikalu susitarti?

Stambiausia partija Vokietijoje yra socialdemokra
tai. Ji turi dvigubai daugiau atstovų, negu sekanti po 
jos partija, nacionalistai. Klerikalai, liberalai ir demo
kratai yra silpnesni ir už nacionalistus. Bet šitos trys 
partijos turi labai didelių pretenzijų, kurias patenkinti 
beveik negalima. Todėl nebus nuostabu, kad, reorgani
zuojant kabinetą, koalicija pairs.

Juo labiau ji gali pairti, kad daugelis socialdemok
ratų jau kelia balsą prieš dalyvavimą valdžioje kartu 
su buržuazinėmis partijomis. Jie nurodo tą faktą, kad 
pastarosios stengiasi išnaudoti valstybę tik savo parti- 
niems reikalams, o visuomenės labo nepaiso. Jie mano, 
kad socialdemokratai, būdami opozicijoje ir turėdami 
laisvas rankas, galėtų smarkiau kovoti prieš atžagarei
vius ii* geriau pasitarnauti darbininkų klasei. Už keleto 
savaičių įvyks Vokietijos socialdemokratų partijos su
važiavimas, kur tas koalicijos klausimas bus nuodugniai 
išdiskusuotas.

Reikia teciaus pastebėti ve ką. Gal būt, kad šioje 
valandoje butų ir geriau, jeigu socialdemokratai pereitų 
į opoziciją, nes Vokietijos respublika jau yra pakanka
mai sustiprėjus. Bet kol jaunai demokratinei Vokietijos 
valstybei grasino pavijus iš monarchistų ir iš fašistų 
(raudonų bei juodų) pusės, tai socialdemokratų dalyva
vimas valdžioje buvo reikalingas. Be jų pagelbos res
publika vargiai butų galėjusi išsilaikyti.

JEIGU TURĖTŲ RAGUS...

“Vienybei” nušvito akys, kad 
ji gauna progos paadvokatauti 
sandariečiams, kuriuos buk no
rį nuskriausti socialistai. Ji 
kviečia į talką “gerus lietuvius” 
nukirsti “nevaisingą medžio ša
ką”,-užmiršdama, kad pirmes
nis jos redaktorius, kai “kirto

šaką”, tai nusirito net j Jūžin
tus!

Mes, seniai prisižiūrėję fašis
tiškiems straksėjimams, galime 
ramiai jiems priminti tą patar
lę, kurioje kalbama apie žinomą 
beragi gyvūną.

KAIP JIE DARYS

“Apšvietiečių” organas sako, 
kad komunistų priešai ima sa
vo atliktus biaurius darbus ir 
juos prikaišioja komunistams. 
Jeigu jiems rūpėtų tiesa, tai jie,

Trečias artisto Babravičiaus 
koncertas Bostone pavyko ge
riausiai. Jį surengė turtingi 
amerikonai, būtent, Miss Rose 
I)exter ir p. G. Tupper. Rengė
jų pastangomis tapo sutraukta 
pilna svetainė žmonių, nežiūrint 
to, kad įžanga buvo $5.00 as
meniui. Todėl koncertas davė 
gryno pelno $1,800, kurie ten 
pat svetainėje tapo įteikti ar
tistui.

Bet p. Babravičiui gal dar yra 
svarbiau, kad jo dainavimas pa
darė nepaprastai didelio įspū
džio j klausytojus. Musų daini
ninkas tiesiog sužavėjo rinktinę 
amerikonų publiką, ypatingai 
lietuvių dainomis. Ilgoką to 
koncerto aprašymą įdėjo “Kelei
vis”, kurio redaktorius buvo 
svetainėje ir matė, kokį pasise
kimą turėjo artistas. Tas apra
šymas skamba taip:

“šį panedėlį musų artistas 
Babravičius dainavo Bostono 
moterų republikonių Kliubė. 
Įžanga buvo $5.00 ir visos vie
tos buvo išparduotos iš kalno. 
Prie durų bilietai nebuvo par
duodami. Da prieš koncertą, 
kaip tik p. Babravičius atvažia
vo j salę, Miss Dexter jau pa
davė jam konvertą, sakydama, 
tai tamstos šio vakaro pelnas. 
Babravičius atplėšė konvertą ir 
jame pasirodė čekis $1,800 su
mai. Musų dainininkas net į 
viršų pašoko. “Aštuoniolika šim
tų!... sušuko jisai.

“Salė gana erdvi ir prisirin
ko kupina publikos. Publika, 
žinoma, kitokia, negu South 
Bostono Lietuvių Salėj. Mote
rys visos dekoltuotos, vyrai su 
frakais, ir žmonės vis ne jauni, 
vaikų visai nesimato.

“Koncerto programas buvo 
neilgas, buvo nustatytas tik ko
kioms penkiasdešimtims minu- 
toms, bet kadangi dainininkas 
buvo iššauktas kelis kartus virš 
programo, tai dainos užsitęsė 
apie 1 valandą ir 5 minutes. Ir 
už tą trumpą laiką — aštuonio- 
liką šimtų dolerių!

“Programas buvo maišytas. 
Buvo keturios dainos lietuviš
kos, keturios rusiškos, keletas 
franeuziškų, itališkų ir pora 
angliškų. Ir įdomus dalykas, 
kad amerikiečių aristokratijai 
geriausia patiko rusiškos ir lie
tuviškos dainos. Programą pa
ruošė p. Babravičius pasitarda
mas su pianistu Malcolmu Lan
gu, kuris yra skaitomas žymus 
muzikos autoritetas Bostone. 
Eidamas dainuot amerikiečių 
publikai, p. Babravičius buvo 
pasiūlęs daugiau amerikoniškų 
dainų į programą, bet Mr. Mal- 
colm didžiumą jų išbraukė, sa
kydamas, kad Amerika neturi 
kompozitorių, kurių verta butų 
klausytis. Bet išklausęs per re
peticijas lietuvių ir rusų dai
nas, Mr. Malcolm Lang užgyrė 
visas, kurios tik buvo p. Babra
vičiaus pasiūlytos. Ir koncertas 
išėjo labai puikiai. Dainininkas 
buvo geram upe ir dainuot jam 
sekėsi da geriau, negu kitais 
kartais. Ir daugiau negu kur 
nors kitur čia buvo minimas 
Lietuvos ir lietuvių vardas, nes 
p. Babravičius programą taip 
sutvarkė, kad prie kiekvienos 
lietuviškos dainos buvo angliš
kai paaiškinta, ką toji daina 
reiškia. Pavyzdžiui, prieš dai-* 
nuojant “Aguonėlės” paaiškina
ma, jog gamta yra taip gausiai 
apdovanojusi Lietuvą gėlėmis, 
kad ir daina sako: “Visas kraš
tas — vienos gėlės!”

“Artistas nesigaili atvažiavęs

ĮVAIRENYBĖS
Gamtos akustiniai 

stebuklai

Yra klaidinga manyti, kad 
negyvoji gamta yra tyli. At
virkščiai, yra žinoma daug vie
tų pasauly, kur negyvoji gam
ta kalba ir skundžiasi, tartum 
gyvas padaras.

Jau paprasto vandens kriok
lio užimąs turi melodingų pa
žymių. Krioklių ūžime, o taip 
pat ir jurų bangų ošime, aiškiai 
girdėti c, e ir g garsų harmoni
ja, paįvairinama oktavomis auk
ščiau ar žemiau, atsižvelgiant į 
krintančioje vandens masę ir 
aukštumą. Skandinavijos škėrų 
gyventojai, išgirdę bekylanti iš 
jurų gelmių užimą, sako, kad 
juros “mala”, nes tas užimąs 
labai panašus į girnų garsus. 
Raudonųjų Jurų pakrašty gy
ventojai arabai dažnai girdi lyg 
ir liūdną giedojimą jurose ir 
mano, kad tai “jura verkia”.

Amerikoj, Orinoko srity, yra 
granito uolų, kurios labai daž
nai, saulei tekant, skamba pa

našiais į vargonus garsais; is
panai tas uolas yra pavadinę 
“muzikalinėmis uolomis”. Kitas 
tokios pat rūšies akustinis fe
nomenas yra skambantieji ak
mens Guido srity, prancūzų Bre- 
tonijoj, kurie tačiau skamba 
tiktai tada, jei į juos suduodi 
plaktuku arba akmeniu. Suda
vus, jie skamba skardžiais, me
lodingais halsais, ir jei kartu 
paliesti kelis akmenis, tai gali
ma sudaryti net tam tikrus 
akordus. Senovėj buvo labai pla
čiai žinomas savo “kalbėjimu” 
vienas iš dviejų Memnoso kolo
nų netoli Tėbų miesto Aukštu
tiniam Aigipte, kurs dėlto bu
vo laikomas ilgą laiką pasaulio 
stebuklu. Būtent, viena iš tų 
dviejų milžiniškų faraono Ame- 
nofiso III statulų turėjo keistą 
dovaną saulei tekant skambėti, 
kurią ji įgavo po žemes drebė
jimo 27 m; prieš Kristaus gimi
mą, kada joj atsirado plyšys. 
Aigiptiečiai manė, kad tai Mem- 
nonas tuo budu sveikina savo 
motiną Eos — aušrą. Romos 
imperatoriui Septimui Severui 
įsakius, plyšys buvo užtaisytas, 
ir statula vėl paliko nebylė.

/

Nuostabus yra ir “dainuojan
tieji kloniai”. Tokiam klony daž
nai girdėti lyg varpų skambėji
mas, nors aplinkui niekur nėra 
jokios bažnyčios. Tas skambėji
mas būna nepaprasto gražumo.

Ir smėlis netyli. Vienoj Sand
vičių saloj yra kopa, kurioj 
pajudinus smėlį girdėti balsai, 
labai panašus į šuns lojimą. To
dėl vietos gyventojai vadina ją 
“lojančiu smėliu”. Sinajaus pus- 
saly yra 122 metrų aukštumo 
kalnas, kurs skamba žemais var
gonų garsais. Ištyrus tą nuo
stabų reiškinį pasirodė, kad 
garsai kyla todėl, kad slenkąs 
žemyn nuo kalno smėlys smar
kiai trinasi į kietus kalno šonus.

Ar galima bus lietu 
iššaukti

šių dienų mokslas ir technika 
dar neįstengė vyriausius žemės 
ūky gamtos reiškinius pavergti. 
Jie dar tebeveikia patys savaime, 
dažnai prieš žmogaus norą. Ne
retas atsitikimas, kada ūkinin
kui būtinai būna reikalingas lie
tus, bet jo nesulaukia. Pasitai
ko ir taip, kad didelės sausros 
metu pasirodo kuriame nors 
dangaus kamputy debesys, bet 
ir jis pasirodo išdžiuvęs, ir ei
damas tik nusvilina kelia. Būna 
ir atvirkščiai, kad pila lietus 
tada, kai jis visai nereikalingas, 
šiems dalykams sutvarkyti da
ryta įvairių mėginimų, bet jie 
laukiamų vaisių nepateisindavo. 
Daugiausia dėmesio vertas mė
ginimas lietui iššaukti ameri
kiečio' mokslininko Nippo. Visų 
pirma šitas mokslininkas išty
rė, kurios priežastys lietų suke
lia ir bendrai, ar galima iššauk
ti lietų tada, kada norima. Pa
sirodo, kad lietaus sukėlėjas yra 
dulkės. Kad ir daugiausia ore 
butų prigaravę, bet kol dulkės 
j jį nepatenka, lietus nelis. Kil
damos dulkės į viršų susiduria 
su ore esančiais smulkiais van
dens lašeliais, kurie būdami už 
orą lengvesni negali nukristi. I 
Susidūrę su dulkėm tie lašeliai 
prie jų limpa. Pasidariusi dul-1 
kė sunkesnė už orą krinta že- į 
myn, pakeliui paliesdama van
dens lašelius. Iš daugybės ma
žų lašelių susidaro ir didesnis. 
Kartą sujudinti erdvėje van
dens lašeliai pradeda vienas prie 
kito kabintis ir sudarę sunkesni 
už oro lašą, krinta žemėn. To
kiai lietaus kilimo priežastis. 
Kaip dirbtiniu budu sudaryti 
lietus pradžia? Tas pats prof. 
Nippas, parinkęs laiką, kada 
mažiausia galima buvo lietaus

laukti iš patrankos į erdvę iš
šovė didelį sviedinį, kuris sprogt 
damas išleido daug durnų. Pa
laukus porą valandų pradėjo ly
ti. Lijo kokių trijų kvadr. ki
lometrų plote. Paliovus lyti, 
buvo pakartotas mėginimas. Ir 
vėl lijo, bet daug mažesniam 
plote, trumpiau ir smulkiais la
šeliais. Padarius mėginimą ki
toje vietoje, taip jau pavyko 
lietų iššaukti. Durnai, kurie, 
kaip žinome, susideda iš smul
kiausių dulkių, geriausiai tiko 
mėginimo tikslams. Jei šitas 
mėginimas virstų visur pasek
minga priemone, tai netolimoj 
ateity galima laukti tokio vaiz
do, kad iš ūkio kaip iš tvirtovės 
forto kyšos nutaikytos pa
trankos. Lietus lyja—gerai, ne 
—ceremonijos mažos, geruoju 
niekas neprašys. Ūkininkas, iš
vykdamas visai dienai, be kita 
ko galės ir tokius įsakymus ber
nui duoti:

—Jonai! Jei ligi dvylikos ne
sulauksi lietaus, tai pūstelk iš 
didžiosios patrankos porą šovi
nių į patį mėlynės vidurį. Lie
tus dabar reikalingas.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
TeL Rooaevelt 8500

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

KONTRAKTORIUS
558 S. Wa*htenaw Avė. Chicago, III-

k“Aš patariu imti Lucky 
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Elsie de Wolfe, 
Pasižymėjusi Interior 

Decorator

oi i f iI Pj i j o 00 i

Elsie de Wolfe, 
Pa»ižynieju»i 

Interior Decorator

Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.
Kas sąbatos vakarą perradio griebia Lucky Strikt Šokui Orkestrą tokias 
“Melodijas, kurios Uroadtvay padar. Frocduay.” 7 a muzika po visą 
saly nuo vieno vandenyno iki luto, paskletd iama National Uroadcasting 

Company tinklu.

o
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jei galvoji apie savo figūrą
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‘Aš patariu imti Lucky vietoj saldum
ynų, Kepinimas iš Lucky Strike tabako 
išima visą aitrumą. Lieka tik puikusis 
Lucky skonis—puikiai tinkąs imti kada 
jūsų apetitas trokšta kokio saldumyno, 
bet jūsų figūra reikalauja apsisvar- 
styti." r. '

Elsie de Wolfe

zp Žinovai pripažįsta, kad mil-
VJ žiniskas padidėjimas rūkimo

Cigaretų paeina iš pagerinimo Cigaretų 
dirbimo proceso, pritaikant prie to kaitini
mą* Tiesa, kad 1928 metais Lucky Strike 
Cigaretų naudojimas pakilo augsčiau, negu 
visų kitų Cigaretų, krūvon sudėjus. Tas, 
neabejutiškais žodžiais patvirtina visuome
nės pasitikėjimą Lucky Strike viršenybe.

Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldu
myno.

C 1929, 
The American 

Tobacco Co., 
Manufaeturera
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką jaunesnieji lietu 
viai nuveikia

to pasakyti, kad bus tasai te
atras vienas1 iš gražiausių Chi
cagos teatrų, viena iš jaukiau
sių vietų, kur lietuvis galės 
smagiai laiką praleisti, pasigro
žėti, pasidžiaugti. Ir tas džiau
gsminga, kad tai lietuvia dar
bas ir pasirižimas

Tenai bus artistiškai išdabin
ta aukšta anga, mėlynas, gra
žus žvaigždėtas dangus ir vis-

kas taip įtaisyta, kad butų jau
ku jame ir gera.

šioj miesto daly, kaip žino
me, yra daug lietuvių ir šitas 
teatras, tikime, daug kuo bus 
musų tautiečiams naudingas. 
Jis bus iškilmingai gegužės 
mėn. atidarytas, nuolat veiks, 
nes yra išnuomuotas 20 metų. 
Tad laukime lietuvių darbo vai
siaus.—K

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų 11- 
G. Jei kili negalėjo jumis Išgydyti, atailan- 

klt pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išegsamlnavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ryt? iki 1 po pietų.

St.

po

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojamo paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

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

MASTE R COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake 

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

st.

Trisdešimt metų atgal ir šių 
dienų gyvenimas Čikagoje gan 
skirtingas. Tuo labiaus lietuvių 
gyvenimas. Imkime kad ir 
Bridgeportą. Galima buvo ant 
pirštų suskaityti kiek tenai bu
vo lietuvių ir kiek tenai buvo 
geresnių namų.

1905 metais čia buvo pastaty
tas šiandien žinomo lietuvio vei
kėjo, Antano Olševskio, banko 
namas, ir tuo metu ėmė greitai 
ta miesto dalis augti. Keleto* 
metų bėgy minimas p. Olševskis 
pastatė tenai dar keletą dides
nių ir gražesnių namų, “Mildos” 
teatrą, ir tokiu budu Bridge- 
portas pakilo.

Praėjo kelioliką metų. Musų 
vyresnieji, daug pasidarbavę 
savo tautiečių naudai, pailso, 
kiti paseno. Jų vieton stojo jau
nesnioji karta. Deja, iš jaunes
niosios kartos, pasigailėdami ga
lime pareikšti, kad ne visi nu
ėjo tiesiais keliais; yra išsiža
dėjusių savo vardo ir tautos. 
Bet miela konstatuoti, kad ne 
visi. Atsiranda ir iš čiagimių 
lietuvių, kurie nepamina po ko
jų savo bočių, savo tėvų kalbos, 
papročių ir vardo ir dirba lie
tuviams naudingą darbą.

Vienas tokių veiklesnių vyrų 
yra Chicagoj gimęs ir čia au-| 
kštuosius mokslus baigęs advo
katas Antanas Olis (Olšaus
kas), minimo Olševskio sūnūs, 
kuris, eidamas tėvo pramintais 
takais, Bridgeporte baigia sta
tyti lietuvių teatrą “ROXEE”.

Tas teatras pradėtas statyti 
1928 m. rugsėjo mūn. ir š. m. 
gegužės mėn. bus visai užbai
gtas statyti. Tai galima išanks-

u

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Velykos Čia Pat 
Peoples Furniture Co. Krautuvėse 
Didžiausi Bar genai Kaip Tik į Laiką

Tuoj po Velykų musų Halsted gatvės krautuvės kontraktas baigsis. Kelsi
mės į nuosavą namą i Marųuette Parko apielinkę, bet prekių negabensime. Jas 
parduosime čia ant vietos ir dėl greitesnio išpardavimo didelę dalį prekių nu
vežėme į musų antrą krautuvę Brighton Parke. Dabar musų kostumeriai, kurie 
atlankys bile vieną musų krautuvių prieš Velykas, ras didžiausius bargenus ant 
įvairių namams reikmenų, ant ko galės sučiedyti apie pusę ir daugiau pinigų. 
Nes ką mes patrotysime, publika tuom turi pasinaudoti. Todėl bukite musų 
krautuvėse šiandien.

SPECIALĖ

Ekskursija
LIETUVON

k

M 
y
R 
p

Fotografuokites
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m u 

pa v e i k s 1 ų 
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, pa 
kilius ir tam pana

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III
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Išplaukia laivu

“George Washington
(tiesiai i Bremen)

Išplaukia iš New Yorko gegužės 22 d. ..
štai yra proga nuvykti j Lietuvą su speciale ekskursija links- 

mioj savo viengenčių draugijoj, garsiuoju United States Lines laivu 
George VVashington. .. ,

ši ekskursija yra rengiama po vadovyste Naujienų ir jus tu
rėsite nepaprastą patarnavimą, maistą ir pasilinksminimus, kuriais 
yra pasžymėįęs šis vsame pasaulyje pagarsėjęs laivas.

Be to jus keliausite po asmenine priežiūra patyrusių kelionių 
vadovų, kurie jums viską iš kalno prirengs.

PIRKITE ROUND TRIP TIKIETUS
Del platesniu žinių, kainų ir t.t. rašykite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
arba susižinokite su savo vietos laivokarčių agentu, ar tiesiog su

Mes Turime Išparduoti 75 Grojiklius 
Ir Upright Pianus

Visi geriausiu išdirbysčių ir visi geriausiame stovyje — nauji, demon- 
stratoriai, sampeliai ir perbudavoti. Dabar turite didžiausią progų pa
sirinkti geriausi grojiklj ir sugėdyti daugiau, negu pusę pinigų, už

$95.00, $140.00, $168.00, $195.00
Ir augščiau.

Didžiausia Vertybė 
Radio Markete

Štai gražiausias, pilnai įrengtas 
naujos mados Atvvater Kent setas. 
Šiame kabinete su kalbėtuvū ir 
A. C. Tūbomis, vertas ir daugu
ma parduoda po $200.00. Kas pirks 
iš Peoples prieš Velykas arba kol 
teksime, už kainą $114.50

A

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Del Plumbingo ir Apšildymo Bargenų
Pirmiausia Apsilankyki! Pas Mus

$480.00

Pasaulyje pagarsėję KIMBALL GROJIKLIAI — didis ‘rinkinys madų 
ir baigimų, dabar parduodame už mažiau kaip pusę kainos, po

45 Broadway, New York, N. Y. 110 S. Dearborn S't., Chicago, III.

$975.Op vertės KIMBALL GRAND PIANAI, 
po

$198.00, $275.00, $350.00, $380.00
Ir augščiau.

po

Nuo pradžios šių metų musų supirkimo departamento nariai važinėjosi po 
visą šalį, užpirkdami įvairių dirbtuvių visą gamybą ir mokėdami grynais pi
nigais už geriausios rūšies prekes, taip kad mes galime parduoti už mažiau, 
negu urmo (wholesale) kainas. Mes t urime geriausį ir pilniausį pasirinki
mą sinkų, vanų, toiletų, skalbyklų, boi lerių, radiatorių, paipų, fitingų ir t. t.

B
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Dabar, kada oras pradeda eiti šilty n, jus galbūt 
mastote apie permainas jūsų plumbingo įrengi
me ir štai čia yra puikiausia proga pasinaudoti 
musų nepaprastu išpardavimu. Meldžiame neuž
miršti, kad jums nereikia turėti pinigų, kad ga
lėjus pas mus pirkti. Visko ko reikia, tai penkių 
dolerių imokėjimui.

Seklyčiom Setų Nepalyginamos Vertybės
$100.00 vertės 3-jų šmotų Velour setai, po $49.50

$88.00

Štai Kitas Dar Negir
dėtas Radio Bargenas 
Sviete pagarsėjus R. C. A. Radiola, 
naujos mados pagerinta ir padai
linta, pilnai įrengta puikiausiame 
kabinete su kalbėtuvu ir A, C. Tū
bomis, gatavai dėl vartojimo. Ver
ta $275.00, dabar tie pirkėjai, ku
rie pirks prieš persikėlimo musų 
krautuvės j naują $167.50 
Didis pasirinkimas už taip lygiai 
žemas kainas R. C. A. Radiolų, At- 
water Kent, Zenith, Balkite, Fada, 
Majestic ir t.t. Didelis pinigų su- 
čėdymas.

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

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas 
ar nervų ligas, koki silp
numą, pūslės, privatines 
ar šlaptmosi ligas, atel- 
kito pas Dr. Ross liuo- 
sam pasikalbėjimui apio 
jūsų ligą. Jeigu jus tu
rite sifilį, ateikito pas 
Dr. Ross išsigydyti. Pa
liaukite bandę su ne
moksliniais gydymais. Ne
palaimas tankiai priveda prie aklumo, 
parali žiuus, ar prie sirgimo visą savo 
amžių.

Silpni vyrai!
ir speciali* gydymas su- 

tvirtumą ir vyriškumą tukstan- 
pacientų. Dn Ross gydymas bu-
padarė tūkstančiams kitų, tai pada- 
dėl jus. Geriausias rydymaa. —- 
kainos. — Ateikite Šiandie.

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

rlų iki penkto uiiKšto. Priėmimo 
kambarys vyrams 500, moterims — 508 
kambary*.

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

In-Mo-Ray
grąžino
čiams . _ _ _ _ _
vo sėkmingas per virš 30 metų. Ką jo gy
dymas 
rys ir

35

geriausias laikas pirktiDabar yra 
garo ar karšto vandenio apšildymo 
įrengimą jūsų namui. Kainos dabar 
yra kuožemiausios. Jus galite apsi
saugoti save dėl kainos pirkdami 
dabar, bet įsivesdami šilumą vėliau. 
Visko ko reikia, tai labai mažo jmo- 
kėjimo. Musų apšildymo ekspertai 
apsilankys pas jus jums patogiu lai
ku, dieną ar vakare.

po

$176.00arba Damask

ir

4606-08 W. 22nd St

$350.00 Vertės Importuoto Frieze 
su mahogany medžio romais, po

$160.00 vertės Jacųuard, Mohair, arba Moųuette, 
3-jų šmotų augštos yųšies setai,

Phones: Lawndale 2454; Cicero 130
CICERO, ILL.

Matrosai

Lovoms Spnngsai
Už žemesnę kainą, negu mums 

kaštuoja.
$8.00 vertės gvarantuoii springsai 
(link dratų), bile QO
dydžio, po ...................
$15.00 vertės dobiltai coil su helli- 
cal viršum springsai, užtikrinti dėl 
daug metų, bile CO EO 
dydžio, kaina ...............

Parsiduoda Pusdykiai 
$20.00 dailus vežime- $9.95 
$35.00 De Luxe veži- C17 Of| 
mėliai, dabar tik po ■ •O”
“............... $3.90

$12.00 vertės baltos va'CK QQ 
tos matrasai, po .......

$17.00 vertės 45 svarų CQ CC 
felt matrasai, po ...... ^O»VvMes būname atdari vakarais iki 7:30 vai. Nedėliomis iki 1 vai. p. p.

Sol Ellis & Sons i™
PLUMBING, HEATING & ELECTRICAL SUPPLIES

2118-20-22 S. State St
Telephones: Victory 2454-55-56

CHICAGO, ILL.

SYKI KOSTUMERIS — VISUOMET KOSTUMERIS

Atminkite Vardą ir Krautuvių Adresus

Peoples Furniture Kompanija
1922-32 S. Halsted St. 4177-83 Archer Av.

18-tos Gatves Kolonijoje Brighton Parke

Krautuvės Atdaros Vakarais iki 9-tos vai., Išskiriant Pirmadienio ir
Trečiadienio Vakarus

Septintadieniais Pagal Sutarimą—Praneškite 
Canal 6982 arba Lafayette 3171

Užsakymai per laiškus ar telefoną nebus išpildomi. Meldžiame atsilankyti ypatiškai.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagiečiai susido 
mėjo Lockportu

Monikai iki šiol žinomas mies
telis, Lockport, 111., staigu at
kreipė į save chicagiečių dėmė
si: dideli ir mažesni finanste-* ; * 
riai,' fabrikantai ir žemės pirk- f/,e‘. 
liai užperka žemes dirbtuvėms, 
rezidencijoms ir spekuliacijo 
tikslams.

Miestelis 
20 mylių 
Chiacgos, 
Kanalą. Tai yra visai arti Jo
liet. Čia yar įrengti Kanalo už
tvankos vartai (loc-ks), nuo ko 
paeina ir pats miestelio vardas, 
šie vartai yra tam, kad sulai
kius vandenį 
tekėjimo ir

keliamas 126 pėdos palyginus 
su Mississippi upe, Ale svarbu
mas, žinoma ,yra ne užtvankos 
vartuose, bet laivų permainos 
punkte. Visi didieji laivai plau
kia su prekėmis iš Meksikos Už
lajos į Chicaigų ar iš Didžiųjų 
Ežerų i Meksikos Užlajų, turės 
sustoti Lorkporte ir Chicagoje 
ir -perkrauti prekes, nes tarpe 
Loc.kiporto ir Chicagos didieji 
laivai plaukioti negalės. Tarpe 
šių dviejų stočių plaukios- tam 
tikros batikos, kurios galėtų 
pralysti pro tiltų apačią Chica-

Taigi Lockportas bus pre
kių ir medžiagų peik rovime

IS punktas, a Ubą portas.
Daugelis Fabrikantų, kurie!

Lietuviška Teatrališka Dr-stė šv. 
Martino laikys mėnesini susirinkimą 
sekmadieny, Kovo 17 dieną šiii me
tų 1-mą vai, dienos, šv. Jurgio pa
rapijos svet., 32nd PI. ir Auburn Av. 
Visi nariai būtinai malonėkite laiku 
atvykti, nes turime naujų 
svarstymui.

reikalų

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų mėnesinis susirinkimas Įvyks 
Nedėlioj, Kovo 17, 1929, Mark White 
Sųuare svet., 2 valandą po piet. 
Drauges, malonėkite atsilankyti.

Nut. Rašt

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
P. K., Nut. Rašt.

Paveik-Trumpą Veikalėli, Krutumus 
sius ir Vakarienę

Rengia
LIETUVIŲ TAUTOS KATALIKŲ 
PARAPIJA ŠVENTOS’ MARIJOS

Nedėlioj, Kovo-March 17 d., 1929
PARAPIJOS SVETAINĖJ
3501 So. Union Avenue

m,

Ii

Durys atsidarys 6:30 vai. vakare 
įžanga $1.00 y patai.

Visus širdingai kviečia atsilanky- 
i Klebonas ir Komitetas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lockport yra apie 
į pietvakarius nuo 
palei didįjį Illinois

nuo persriaunaus 
palaikius Kanalą 
.idant juo galėtų

plaukti laivai.
Patsai miestelis yra dar nedi

delis, bet kadangi jis jungiasi 
/su Joliet, tai sudaro nliestą su 
50,000 gyventojų. Palei kanalų 
randasi keletas dirbtuvių, o Į 
pietus ir rytus nuo miestelio — 
ūkiai ir gražios giraitės.

Kas traukia chicagieąius į
Lockportu?

Keletas metu atgal imta rim
tai kalbėti apie sujungimų Di
džiųjų Ežerų su Meksikos Užla
ja. Klausimas atsidūrė Jungti
nių Valstijų Kongrese ir po 
ilgų svarstymų Kongresas tų 
sumanymų priėmė. Kanalui 
platinti, gilinti ir užtvankai bū
davot! jau yra išleista, rodosi, 
virš 20 milionų dolerių, ir Kon
gresas dar nesenai paskyrė 
pusketvirto miliono užbaigimui. 
Kanalas; sako, busiąs gatavas 
pavasari 1931 metų. Greites
niam Kanalo atidarymui prita
ria ir dabratinė Federalė admi
nistracija.

Lockportas yra įiirmi užtvan-. 
kos vartai j vakarus nuo Chi
cagos. Viso tokių vertų bus 
penki, 65 mylių tarpe, ir jų j 
pagalba Kanalo vanduo yra iš-

LIETUVĖ NERVU LIGŲ 
SPECIALISTĖ

Dr. Ona Dolly Oaks
3159 Southport Avė.

Tel. Buckingham 4899

Radios
Pasirinkimas

U»«ll HĮ, * IV.

numato naudeli kanalų siunti-
mui savo prekių į vakarus, ren
giasi statyti fabrikus patčiame 
Lockporle.

Turint tatai prieš akis ir yra 
daromas greitas žemes supir
kinėjimas. Poliaus numatantie- 
ji žemes pirkliai jau yra už
dirbę gerus pinigus spekulia
cijoje su žepic prie Lockporto. 
Bet spekuliacija vis dar eina 
ir vis didesni finamsieriai įves
tuoju čia pinigus tikėdamies 
gerų uždarbių.

Biznio Reporteris.

PRANEŠIMAI
Visi Naujienų Spulkos nariaiVisi Naujienų Spulkos nariai ma

lonėkite priduoti savo knygutes dėl 
patikrinimo, ne vėliaus kovo 20 die- 
nos.

Taipgi užsimokėkite užvilktas mo
kestis, kad nereiktų uždėti bausmes

Naujienų Spulkos Sekretorius
A. Rypkevičia.

Vilniaus Vadavimo Komiteto susi
rinkimas jvyks nedėlioj, kovo 17 d., 
lygiai 2 vai. po piet, Lietuvių Audi
torijoj. Susirinkimas labai svarbus 
— bus renkama nauja valdyba ir 
busiantis veikimas nustatomas. Dar
buotojai ir draugijų atstovai prašo
mi būtinai dalyvautu

— Sekretorius.

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.

JURGIS BOCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 15 dieną, 11 valandą ry
te 1929 m., sulaukęs 2 metų, 
11 mėn. amžiaus, gimęs Chica- 
goje, Balandžio 16 d. 1926 m. 
Paliko dideliame nubudime tė
velius, Frančiškų ir Kazimierą 
Bockus, broli 
sutę Zofiją, 
coce Amiliją 
krikšto tėvą 
riką ir krikšto motiną Zuzaną 
Bražinskienę ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 5348 
So. Halsted St.

Laidotuvės jvyks šeštadienyj, 
Kovo 16 dieną, 2 valandą po 
pietų iš namų i šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jurgio Bockaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Brolis ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Frančiškų ir se- 
Taip pat paliko 
Stravinskiene ir 
Bronislavą Bud-

P R A K A V B O s

Religijų 
Amerikoj 
biblijistų, 
ir Romos 
vyčiai jau organizuojasi, rodos, kad 
ir kiti tikybininkai neatsiliks. Pra
kalbos bus Nedėlioj, Kovo 17 d., 2 
vai. dieną, Mildos svet.. 3142 South 
Halsted St., Chicago, III.

Kova. Katalikų Bažnyčios 
kunigai stos j muši prieš 
nežalezninkų, pikolnininkų 
katalikų kunigus. Sakoma,

Leb.-Gvardija I). L. K. Vytauto 
ant Bridgeporto laikvs mėnesini su
sirinkimą Kovos 17 <1. 1929 m., Ne
dėlioj, 12 valandą dieną, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal- 
sted St. Visi nariai teiksitės laiku 
pribūti, nes randasi daug svarbių rei
kalų svarstymui.

• V. Kaceviče, RaSt.

kuopos 
Teatrų,

North Sidės S. L». A. 226 
Jaunuolių Skyrius rengia 
Koncertą ir Baliu, šeštadienio vaka
re, Kovo 23 d., 1929, Spaulding sve
tainėje, 3312 W. North Avė., kam
pas Spaulding Avė.

H

M 
M
M 
M
H

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS. «*«
750 West s
31st St

Lietuvis Graborius fr 
Balaamuotojas

2814 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. , B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

Metines Mirties Sukaktuvės
VIKTORIJA KLIŪČINSKIENĖ

Mano motina, kuri persisky
rė su šiuo pasauliu Kovo 17 
dieną 1928, sulaukusi 70 me
tų amžiaus, gimusi Lietuvoje 
Suvalkų rėdybos, šventažario 
parapijos, Teizų kaimo.

Kovo 17 d. sukanka lygiai 
metai Mirties Viktorijos Kliu- 
činskienės. Paminėjimui šio liū
dno atsitikimo bus atlaikytos 
šv. Mišios Subatoje, Balandžio 
20 dieną, 7:30 valandą iš ryto 
šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je už velionės sielą.

Visi giminės draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti pamaldose.

Nubudę liekame,
Sūnūs Jonas ir Arnikai.

Simpatiškas 
Mandagus — 
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 Avenu* 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tai. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Av®. Tel. Blvd. 3201

Ar jiis, ar kuris iš jūsų draugų kenčiate?
PAGELBA už mažiau, negu kainuoja vienas 

daktaro pašaukimas.
TURĖKIT JŲ SAVO NAMUOSE 

W. J. REMEDIES padaro stebuklus 
TO dienu gydymas $2.00 

WALD0 JOYCE CO 
120 S. State St. Chicago.

WALD0 JOYCE CO;
čia siunčiu pinigus už dešim
ties dienų gydimą. Aš manau, 
kad jie yra pastebėtini. Aš la
bai kenčiau nuo lumbago ir 
jaučiuos daug geriau po ban
domojo gydimą.

MARTIN BOURNE 
1680-73rd St., Brooklyn, N. Y.

Specialią bandymo pasiūly
mas 50c.
Vardas .........................................
Gatvė .........................................
Miestas ......................................

Valstija .....................................
WALDO JOYCE

120 S. State St., Chicago
Nepardavinėjami aptiekose.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxx

xxmxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ONA ŽITKEVIČIENĖ 
Po tėvais Simanaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 14 dieną, 6 valandą va
kare 1929 m., sulaukusi 39 me
tų amžiaus, gimusi Raseinių 
apskr., Skimėmonių parap. ir 
kaimo. Amerikoj išgyveno 13 
metų. Paliko dideliame nuliu- . 
dime vyrą Stanislovą, (lukteri 
Maryte, sūnų Feliksą, pusse
serę Veroniką Berečkienę ir gi
mines, o Lietuvoj broli Juoza
pą. Kūnas pašarvota, randasi 
11201 Clifton Park Avė., Mt. 
Greenvvood, III.

Laidotuvės Įvyks Panedelyj, 
Kovo 18 dieną, 8 Vai. ryte iš 
namų i Visų Šventų, Roseland, 
III. parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o, iš ten bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Onos Žitkevičie
nės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai ir Gi'ininės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
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

BANK,

Važiuojate į Savają Šalį?

LOVEIKI3
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Dabar, kai atėjo Pavasaris ir artinasi Velykos, kiek
vieno mintys ir atsiminimai krypsta į savąją šalį, savo 
gimtinę, kuri dabar yra pasipuošusi skaisčiais ir gražiais 
pavasario žiedais. Kaip kiekvienam norisi nuvykti ten ir 
pamatyti savo mylimuosius anoj pusėj vandenyno.

Pirkdami pas mus laivakortę, ar prisidėdami prie vie
nos iš musą ekskursiųju ant bile kurios linijos, jus galite 
būti tikri, kad pasporto, vizų ir visi kitokie panašus ne
smagumai bus pašalinti, nes mes visus tuos dalykus ap
rūpinsime dėl jus.

Pinigų Siuntiniai Velykoms
Dabar yra laikas pasiusti pinigus Velykoms. Kable- 

grama kainuoja tik 50c. Pinigai išmokami į tris ar keturias 
dienas.

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

i Darbą Garantuojame.
MIDLAND GARAGE
4138 Archer Avė. (užpakalyj)

įvažiavimas nuo Richmond St.
Tel. Lafayette 8157 arba Virginia 0915

CENTRAI'": " BANK

$137.50
Majestic, 8 tūbų, dynamic speake- 
ris, už

PETRONĖLĖ VESELIENĖ

Kovo 15

prirengta 
namuose

Brunsvvick, 7 tūbų su viskuo, už

$95
Freshman, 7 tūbų, už 

$69

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotoja*

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiem* reikalam*. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St, 

Chicago, III.
Tai. Victory 1115

Atwater Kent. 8 tūbų, už 

$83
Mes užlaikome Hovvard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

Mirė Kovo 12 dieną, 4 valan
dą po pietų, 1929 m., sulaukusi 
40 metų amžiaus; gimusi Tel
šių apskr., palikdamas didelia
me nuliudime savo mylimuosius 
ir mylinčius gimines ir drau
gus. Dabar randasi 
i paskutinę kelionę, 
1703 So. Union Avė.

Laidotuvės jvyks 
dieną, 10 vai. iš ryto iš namų 
i Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Vese- 
lienės giminės, draugai ir pažį
stami irgi taipgi draugai liku
sių nuliudime jos mylimųjų 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti Ididotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Giminėis ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, Tel. Canal 6174

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, jau-

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pairimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

DIDELIS BANKAS PRIE 1110 West 35th STREET

PIRKIT SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

TRUSTINĖ KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Jus negalite sulaikyti šalto oro
Bet jus galite užmiršti savo šildymo var
gus ir laikyti jūsų namų šiltų, vienodos 
temperatūros visą žiemą, kūrenant Consu- 
mers Garantuotus Anglis ar Koksus.

“Kiekvienas tonas turi patenkinti, arba 
mes atsiimsime ir sugrąžinsime jums pini
gus”.

@nsWrs <9mPany fe|FRANKUN"®®™*COAL- COKE" ICE 
16400

„COAL- COKE- ICE 
J/BUILD1NC MAT E Rl A L

Artinasi Pavasaris

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

CHICAGO, ILL.

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.

Frank Mickas
4146 Archer Avenue

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Didelis Nupigmimas
Frontinių Setų

Turim priverstinai pigiai parduoti, nes vietą 
turim padidinti. Darbas jau yra pradėtas, tai 
priversti esam parduoti pigiau, negu mums pa
tiems kainavo.

Pirmiau pas mus daug pigiau nupirkdavot 
setus, pertai, kad mes juos patys padarom; iš
laidų daug neturim, tai mes galime daug pi
giau parduot negu krautuves.

Kam yra reikalingi frontinio kambario setai, 
tai pasiteiraukite pas mus arba klauskite kitų, 
jus nusistebėsite kokios yra musų prekės, pa
lyginus su krautuvių prekėmis.

Meldžiame atsilankyti ir apžiūrėti, vieta ran
dasi prie Archer Avė.

ARCHER
Parlor Suite Manufacturers

JOSEPH KAZIKAITIS
. 4140 Archer Avenue, Chicago

Phone Lafayette 9733
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Tarp Chicagos 
Lietuvių j

Bridgeportas
švieži ir gardys valgiai.

Lietuviai visuomet mėgsta 
lietuviškus valgius: kopūstus, 
virtienius, barščius, namie ga
mintas dešras, košelieny ir tt. 
Kur tokius valgius galima gau
ti, būnant Bridgeporte? Nagi 
Universal restaurante, 750 W. 
31st St.!

P-nas A. A. Norkus, Univer
sal iHestau ranto savininkas, jau 
per daugelį metų užlaiko res- 
taurantą. .lis yra patyręs savo 
biznyje žmogus. Taipgi jis ge
rai žino, kokius valgius lietu
viai labiausiai mėgsta. Jis tie
siai ir pataiko į lietuvių sko
ni-

Daug sykių man tenka val
gyti Universal Betsaurante ir 
kiekvieną sykį aš išeinu po val
gio’ pilnai patenkintas. *0 kai

Lietuvės Akušerės :

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO. ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegija 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 AK SPECIALISTAS;

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

3265 So. Halsted St.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo/ akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati- ’ 
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at- į 
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj. 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Bouievard 7589

<^9!^ ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog i 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga-Į 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j 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 Bouievard 6487

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

L ks penas tyrimo okiu ir priiaiKymu; 
akinių

1801 South Ashland Avenue
l’latt Bldg., kamp. 18 $t. 2 aukštas 

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

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

nos valgių irgi visai nebran
gios: už pusę dolerio tai]) gali
ma prisivalgyti, kad net šonai 
plyšta.

Kuomet aš tik Ibunu Bridge- 
porto apielinkėj, visuomet nu
einu valgyti į Universal Restau
rants. Čia ir patarnavimas 
mandagus; o kur patarnavimas 
geresnis, ten rodosi ir patys 
valgiai gardesnį.

Na, o kaip, ar daug da
bar pas jus lietuvių lankosi? 
Ar jie reikalauja virtienių? — 
užklausiau.

Lankosi daug ir virtienius 
gardžiai valgo, o pavalgę giria 
juos. Ir aš visai nosistebebiu, 
kad giria virtienius ir kitus val
gius, gamintus Universal Res
taurante, 750 W. 31st St.

Aš ir dabar turiu reikalo va-
.'hiUoti į Ii butiniu

užsuksiu j Universal Kestau-

Lietuviai Gydytojai

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

Phone Bouievard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 8 po pietų, 

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

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

Vai.: 1 iki 3 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 Fullerton St.

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

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

DR. P. Z. ZALATORlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Bouievard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

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

Tel. Kenwood 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

2.403 W. 63rd St., Suite S.
Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2830 į 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Bouievard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Bouievard 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 Bouievard 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.

rantą ir gardžiai pavalgysiu lie
tuviškų valgių. žvalgas.

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St)

VW.: 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—8:30 

Sekmadieniais pagal susitarimų

Įvairus Gydytojai 
Telephone Yards 0994 

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet, 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų

Phone Midvvay 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6852

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—3 po pietų, .7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 diena

t i l’Ail r*' ’
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 sutarti

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
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.

Ofisaš 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 

Tel. Bouievard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarų, išskyrus kentvergų 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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.
Pullmau 5950

Advokatai

John Kuchinskas ii*
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted Street 

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

Pėtnyčios.

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Stfl 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel, Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman At 
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

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
Phone Bouievard 3697 

3315 So. Halsted Street

[cLASSIFlED APS.
Educational

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

PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBĄ. Pa
tobulink huvo iškalbumų. Išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbi}. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo būvi. Dd vyrų ir moterų privatiškos va
landos. kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH. 
21 E. Van Burcn St.. 4 lubos. Valandos 
nuo O iki 9-tos. Užslrašykit dabar I

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
\UTOMOBILIŲ 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.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslų i devynis mėne
sius; aukštesni mokslų i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime isigyti abelnų moks
lų. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
8106 So. Halsted St., Chicago, III.

MiscellaneouB

KNYGOS
IR

GINTARAI
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 i musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

Financial
Finansai-Paskolos

Personai
Asmenų Ieško

Business Service
Biznio Patarnavimas_____

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

Tel. Victory 9634

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

Abbott Construction 
Company

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321

-------0-------
GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 

RE A L ESTATE
Statau namus nuo bunnralovr liet didžiausio apartmentinlo namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 68rd Street 

Phone Republic 7869

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

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruojam. Ųžlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt

. 3149 S. Halsted St
Phone Victory 7261

J. S. RAMANčIONIS. Sav.

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 uždėsinie naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — atsineškit 
ši apgarsinimą. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų dykai ap- 
skaitliuoti jūsų darbą.

Šaukite KEYSTONE 1210
3016-18 LAWRENCE AVĖ.

-------o-------
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

------- O-------
MUSŲ biznis yra aptarnauti ra- 

dios — tai musų pasilaikymas re
miasi tiktai ant gerumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavimb' Co. Morrison Kadio 
Co., Ravenswood 6355.

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

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI KONTRAKTORIAI 

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

nus mainais.
4104 Archer Avė.

Lafayette 8533

PERMODELIOJIMAS 
MOKĖK KIEK IŠGALI

Generališkas 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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

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. 
1608 W. 35th St., Lafayette 7150

Maliavoj imas, ddkara vimas, 
plaslcriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnus tai
symo daėbas apskaitliuojama 
dovanai.
ADVAlNCE PLASThlUNG CO,
1016 N. Clark SI. Lincoln 3897

MES DAROME 1. 2 ir 8 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199 
-------O-------

Wz% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu rnorgičių 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

----- o------
Mes paskolinsime jums pinigų 

$100 iki $2,000 
ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 

PETRZILEK BROTHERS 
1647 West 47th Street

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų
* išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place 
Phone Roosevelt 8887 

-O-------

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

------- OH—

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus

HNTERNATIIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Mes skolinam pinigus ant 1-mo, 
2-ro ir 8-čio morgičių. Taipgi 
perkam ir parduodam morgi

čius.

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719 — - ■ ,1--------

----o-- —
Morgičiai pirmi ir antri 
’ 6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8385 So. Halsted St

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PRAPUOLĖ šuniukas, baltas su 
juoda galva, juodas taškas ant nu
garos. Prašau grąžinti—atlyginsiu.

7030 So. Maplevvood Avė.

Personai

AŠ Veronika Bakaitis po tėvais 
Labanauskaitė paieškai! savo tėvo 
Kaz. Labanausko, Ramigalos valsč., 
Panevėžio apskr., kaimo Kalnialių. 
Apie 25 m. kaip gyvena Amerikoj. 
Tėveli, nialonekilc atsišaukti, nes 
turiu svarbų reikalų, arba kas ži
note apie jį, malonėkite pranešti. 
Veronika Bakaitis, 6327 S. Artesian 
SI., Chicago, 111.

PAIEŠKAU moterų arba merginų 
ant burdo, taip ir vyrus; garažas 
už dyką. Guolis nebrangus, graži 
vieta, 7210 So. Wcstcrn avė. Repub
lic 5667.

PAIEŠKAU Jono Balkaus, kurs 
atvyko Amerikon 20 metų atgal iš 
Galelių kaimo, Tauragnų vaisė., 
Ežęrėnų apskr. Prašau jo atsišauk
ti arba kas žinot praneškit šiuo ad
resu: V. Musteikis, 351 Magnus avė., 
Winnipegman, Canada.

Situation Wanted
Darbo IdĮko

JIEŠKAU darbo ant ūkės, tu
riu patyrimo. Esu ūkininkas, 1924 
So. Morgan St.

Partners Wanted
_________Pusininkų Reikia________

PA J IEŠKAU partnerio j bučernę, 
ant labai geros vietos. Įmokėti 
daug nereikia, .5256 Princeton Avė.

REIKIA partnerio prie įcecreami- 
nės ir lengvų užkandžių, ant biz
niavus gatvės, arba parduosiu visą 
biznį, nes vienai moteriai sunku 
apsidirbti. 10744 S. Michigan avė., 
Roseland.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Re i k i a

SUVARTOK savo atliekamas ne
dirbamas valandas laiko į pelningą 
amatą, 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 valan
das ir nedėliomis atliekamu laiku 
gali uždirbti nuo $35 iki $100 ir 
daugiau į savaitę. Patyrimo negeis
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
UŽDIRBK PINIGŲ L1UOSAME 

LAIKE
Mes turime puikiausią propozici

ją dėl Vyrų, kurie nori uždirbt nuo 
$10 iki $50 į savaitę, dirbdami tik 
dalį laiko. Darbas yra lengvas ir 
malonus ir turi galimybės prie pa
stovios pozicijos. Kreipkitės tuo- 
jaus. Central District Furniture Co., 
3621 S. Halsted St.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
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 lietuviikai, lenkiškai. čechiSkai 
ir angliškai.

Priimti aplikhntai bus trumpą lai
ką lavinami dykai 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.
REIKALINGAS žmogus, arba že- 

notai porai duosiu 3 kambarius: už 
dženitoriaus darbo atlikimą 3 flatų 
name. Tel. Hemlock 8683.

REIKALINGAS tvirtas vyras dirb
ti ant ūkės Mlchigane. Tel. Pros
pect 7960.

REIGALTNGAS patyręs bučerys.
1907 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
Dar^ 

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo. Ant vietos 
valgis ir kambarys. Atsišaukite 

Willow Springs 62.
-------------------------  —(--------------- -—| ,

REIKALINGOS merginos dvi 
lengvo fabriko darbo. S. Karpen 
Bros., 636 W. 22nd St.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys 1 vaikinui, 

prie mažos šeimynos. 2-ros lubos 
fronte. 2918 Emerald Avė.

RENDON kambariai, šviesus ir 
švarus. Pasirenduoja ant sąvaites 
arba ant dienos. 2113 S. Halsted St.

RENDON kambarys vienam ar 
dviem vaikinam, arba vedusiai po
rai. 7030 So. Ai-tesian Avė.

RENDON šviesus kambarys dviem 
arba vienam vaikinui. Yra maudy
nės, galima vartoti virtuvę. 827 W. 
31 Place, 1 ii. rear.

RENDON kambarys prie mažos 
šeimynos, blaivos ypatus vaikinui 
ar merginai. Yra valia ir telefonas.

13318 So. Lowe Avė., 2-ros lubos,
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CLASSIFIED AP VERTIS E MENTS
For Rent

RENDON storas arba pardavimui 
aptieka su tavoru arba be tavoro 
tiktai fikčerius, vieni fikčeriai $1500. 
— Jeigu pirksite tuo jaus, 

3000 W. 59 St. 
at Sacrainento Avė.

Kreipkitės prie savininko 
THEO. SUPREN, 
3002 W. 59 St.

PASIRENDUOJA gazolino stotis, 
gera vieta ant Archer Avė. nuoša
liai Chicagos, išdirbtas biznis. Del 
informacijų kreipkitės 3356 S. Hal* 
sted St. Tel. Blvd. 278L

RENDON visokiam bizniui tinkas, 
storas su 4 kambariais, renda ne
brangi sulig vietos. 3827 Archer 
Avė. Tel. Hemlock 8683.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

JAUNA PORA parduoda 4 kambarių ra- 
kandu*. tik 2 mčn. senumo, už $500, ver
ti $2000. 3 Srn. triaso seklyčios setas, du 
9x12 Wilton kaurai, maži kaurai, 8 šm. 
ricžutinis valdomasis setas. 5 Am. pusryčių 
setas, paveikslai, veidrodis, lempos ir t. t. 
Parduos atskirai ir užmokės nugabenimą. 
8228 Maryland Avė., 1 apt., vienas blokas 
i rytus nuo Cottage Grove Avė. Phone 
Stewart 1875.

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
tų skelbimą—tai vertas $5.00. 
VICTOR FIRE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

PARSIDUODA 2 krėslų barbernės 
pikčeriai, visai nauji, 2956 W. Van 
Rurren St.

--------O---------
PARDAVIMUI 2 Shovv Cases ir 

Cash register labai pigiai.
2146 So. Hoyne Avė.

NORIU pirkti grosernės ir bučer- 
nės fixtures. Reikia greit. Atsišau
kite kas turite tuojaus—galite šauk
ti visados. Tel. ('anai 4019.

PARDAVIMUI rakandai labai pri
einama kaina, gerame stovyje. Mrs. 
H. Shure, 1119 Independence Blvd 
Tel. Van Buren .376".

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago III. Hemlock 914n.

BARGENAS Radios — upright ir 
grojikliai pianai, vietrolos $5.00. 
SCHVVARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61st St., Midway 9733.

Radios
MES elektrizuojame jūsų batte- 

rių, radio setų, pigiai, vienus metus 
garantuojame. Kodėl turi išleisti ant 
batterių? — Radio aptarnavimas $2.

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadvvay Buck. 3970

TIK pamislyk apie tai: $2.00 
i savaitę permaino jūsų baterinį 
setų ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė.
Independ. 0329

ELEKTRIFIKUOKIT
i A. C. savo radio vėliausia T. D. E. 
sistemą Del gero patarnavimo šau
kite NEVADA 5130, dirbtuvių eks
pertai sutaisys jūsų radio

Tele-Dyne Elec. Lab., 
2935 Walnut St

Automobiles
’28 Hudaon Brougham—cuatom built $795 
’27 C-handler coach ______  $395
’28 5 pasažlerių Buick ......  $1195
’28 Es8ex coupe --------------------------- $350
’28 Pontiac Landau sėd., mažai var

totas -----   $595
’28 Essex sėd., kaip naujas ------------- $595
’27 Hudson Brougrham. geram stovy $495 
’27 Dodge sėd., veiouru išmuštas .... $325

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 So. Halsted St., Triangle 9330

KAS turi adarą vasarinį ka
rą ir nori mainyti ant uždary
to, atsišaukit pas savininką.

3140 So. Wallace St.
Tel. Victory 4606

PA1GE vėliausio modelio 4 durų 
sedaną turiu paaukoti. Aš vartojau 
karą tik nedėliomis ir yra gerame 
stovyje, kaip naujas. Originali ball- 
oon tairai kaip nauji, karas kaip die
ną išėjęs iš dirbtuvės. Priverstas 
parduoti, nes reikia pinigų, priim
siu $375. Karas kainavo man $1,950 
tik septyni mėnesiai atgal. Atsišau
kite nedėlioj. 2538 N. Califomia avė. 
Ist flat.

Aš ESU priverstas parduoti sa
vo vėliausi 1928 modelį Studebaker 
Commander Sodan; pats vartojau 
tik šią žiemą, absoliutiškai geras 
kaip naujas. Karas net neįdrėkstas. 
Man labai yra reikalingi pinigai. 
Atiduosiu tik už $375. Kreipkitės 
tik nedėlioj, 2231 N. Kcdzie ave„ 
1-mas apt.

Miscellaneous for Sale
įvairua Pardavimai

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamy 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 nedalioms po piet.

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

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

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS
Tik kelios dienos iki pavasario. 

Nepraleiskit šito pasiuliino, 40 akrų 
pačiame meste ant Ruslle Street, 12 
kambary namas, didelė barnė ir ki
ti budinkai, prie Mirhigan ežero, 
puikios maudynės ir vakacijos, pui
kus pušynas dėl vikeišino. Galima 
padaryti puikus biznis. Parduosiu 
labai pigiai.

80 akrų ūkė su viskuo kaip stovi 
$4000, verta $9000.

200 akrų ūkė su viskuo kaip tik 
reikia $7000, verta $13,000.

Taipgi turiu ir daugiau gerų bar- 
genų, taipat kelias turiu ant mainų.

P. D. ANDREKUS, 
REAL ESTATE, 
Pentwater, Mich.

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemėi Pardavimui

2 FLATAI, parduoda budavotojai; 
parduos žemiau verčlos. 1333-35 S. 
Austin blvd., Cicero. Mažas įmo- 
kėjimas, likusius kas mėnesį pagal 
sutarimą. Del kainos ir sąlygų ma
tyk budavotoją

W. F. RUSKE,
5840 Roosevelt Rd.

NAMAS mainais ant biznio. 2 flatų 
naujas namas, 5 ir 6 kambarių, ga
ru šildomas, South Sidėj apie 66th 
Street ir Kedzie Avė., mainysiu 
ant bučernės ar grosernės. Kas no
ri atsikratvti biznio, lai atsišaukia 

3212 W. 65 PI., 2 lubos 
Phone Hemlock 4335

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EXTRA Bargenas, Extra. Parsi
duoda restauranas ir rooming house. 
Seniai išdirbta biznio vieta. 2113 So 
Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
Chicagos nuosavybės 120 akerų far
ma, nauji budinkai, rugiai ir kvie
čiai pasėti, gera žemė. Rašyk lietu
viškai dėl pilnų informacijų.

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

PARDAVIMUI hardvvare kratu- 
tuvė, biznis išdirbtas per 14 metų, 
kartu su namu, 6 kambariai su ba- 
sementu, arba mainysiu i mažą na
mą. Agentai tegul neatsišaukia.

2630 So. Ridgeland Avė.
Bervvyn 734 
Berwyn, III.

FARMĄ parduodu arba mainau; 
farma 40 akrų, netoli nuo Chica- 
gos. 3637 W. 55 PI. Tol. Hemlock 
2487.

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. Galimą matyti kasdien. Ga
li atsišaukti ir agentai. ALEX 
PLACE, 82nd ir Keane Avė., Willow 
Springs, III.

BUČERNĖ gerai įrengta, lietuvių 
kolionijoj. Parduosiu iš priežas
ties ligos, 69th St. ir Western Avė. 
Tel. Republic 9094.

PARSIDUODA štorelis pigiai. Tu
riu išvažiuoti ant farmos.

729 W. 18th Street

PARDUODU pigiai grosernę, gero
je vietoje, biznis pelningas. Turiu 
parduoti greitai, išeinu į kitą biz
nį. 3312 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Rrosernė ir deli- 
katessen krautuvė, vieta prie tea
tro, biznis išdirbtas ir neša pelną. 
Priežastį pardavimo patirsite anl vie
tos. 5346 So. VVentvvorth Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė—labai pigiai. 5752 S. Racine Av.

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

226 W. 47th Street

PARSIDUODA delikateSsen ir gro- 
sernė, 4 kambariai dėl pagyvenimo, 
su garažu, renda $45.00. Parsiduoda 
už $400.00, verta $1500.00. Savinin
kas išvažiuoja Lietuvon. Telefonuok 
Yards 0491.

GREITAM pardavimui ice 
cream parlor, aukštos rūšies 
fixtures, kainavo $1500, atiduo
siu už $500. Priimsiu gerą au
tomobili'

5205 S. Halsted St.

BUČERNĖ ir grosernė pardavi
mui, cash biznis, 5 kambariai gy
venimui ir garažas. Hondos $45.00. 
Parduodu cash arba mainau j au
tomobilių. 2901 S. Emerajd avė.

HARVEY, III. 9 lotai parsiduoda 
pigiai arba mainysiu i mažą namą, 
grosernę, bučernę arba automobi
lių. 2 bizniavi lotai. Atsišaukite va
karais. 8041 S. Wood St., Chicago

BUČERNĖS ir grosernės fikčeriai 
turi būti parduoti į 3 dienas. Gali
ma iškraustyti arba ant vietos lai
kyti. Parduosim pusdykiai šmotais 
arba visus. 3337 S. Auburn avė.

BRIGHTON Park. Parsiduoda de- 
licatessen štoras su visais fikčeriais. 
Parsiduoda pigiai. Turi būt par
duota į tris dienas. Veikit greitai. 
Kreipkitės: Chas. Mulois, 3225 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir rūky
tos visokios mėsos, tabako ir ais- 
krymo. Norinti pirkti patirsite ant 
vietos. 1621 So. Union Avė.

PARSIDUODA štorelis — grose- 
vio, tabako ir visokių daiktų, ne
brangiai, arba priimsiu moterį j 
partnerius. 665 W. 18 St. .

GROSERNĖ ir bučernė parsiduo
da. 4410 S. Mozart St. Lafavette 
8147.

SENAI įsteigtas biznis, turiu par
duoti iš priežasties kito biznio. 
Halsted ir 35-tos gatvių. Del infor
macijų šauk Triangle 10242.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

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- 
cafzo, III.

EXTRA BARGENAS
40 akerių farma parsiduoda pi

giai su visais budinkais, gera žemė, 
arba mainysiu ant mažo namo, bu- 
černės, grosernės, lotų arba ant ge
ro automobilio. Savininkas

3140 So. VVallace St.
Tol. Victory 4606.

Dideli Bargenai
2 FLATŲ muro namas po 5 kam

barius, karštu vandeniu šildomas, 2 
boileriai, 2 karų muro garažas. Vi
daus įrengimai sulig vėliausios ma
dos. Kaina $15,500.00; įmokėti tik
tai $5,000.00. Randasi 1600 S. 49th 
Ct., Cicero, III.

BIZNIAVAS muro namas ir 4 
kambariai prie Joliet kelio, 2 lotai 
šalę, prie kampo. Gera dėl bile ko
kio biznio. Kaina $16,000.00; įmokė
ti $2,500.00, likusius kaip rendą. 
Mainys ant kitokio bizniavo namo. 
' 2 LOTAI netoli Marųuette Parko, 

puikioje vietoje, kaina tik $2,500.00; 
įmokėti tik $1,200.00. Turi būt iš
parduoti į trumpą laiką.

Atsišaukite
V. M. Stulpinas 

3255 So. Halsted St.
Tel. Victory 6122.

PARDUODAM, mainom arba ren- 
duojam farmą. Parduosiu gerą 80 
akerių farmą, 25 akeriai yrą dirba
mos žemės, daugiau miškas ir ga
nyklos. Naujas namas, 4 kambarių, 
vištinyčia ir barnč. Kaina $5,000, 
morgičių $1,200; įnešti $1,500. Far
ma randasi Tofft, Indiana, 60 my
lių nuo Chicagos. Atsišaukite:

MRS. A. MALKEWICZ 
135 E. 107th Street 

Chicago, III.

BARGENAS
80 akerių farma Michigane, 135 

mylios nuo Chicagos, geras kelias, 
gera žemė; budinkai, gyvuliai ir 
įrankiai, viena mylia nuo geležinke
lio stoties. Galiu priimti gerą na
mą. Rašyk savininkui T. Drozd, 
Bravo, Mich.

Exchange—Mainai
EXTRA MAINAI

šiuom pranešam lietuviams, kad 
mes atidarėme farmerių inarketą 
dėl apmainymo farmų ant namų ir 
namų ant farmų. Kas norite mai
nyti farmą ant namo arba namą 
ant farmos, kreipkitės pas mus. 
Duosime gerą patarnavimą.

Mes turime daug namų ir farmų 
pasirinkimui.

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Lafayette 6036,

Proga Maimninkams
, Pinigą Padaryti

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

IŠSIMAINO bizniavus namus su 5 
flatais, namo kaina $9,500, arba 
mainysiu ant privačiu namo nepai
sant apielinkės.

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

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu, 3 flatai ir štoras, su dviejų 
karų garažu; namas randasi Brigh- 
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 ant didelio namo, bungalovv ar
ba biznio.

PROGA farmeriains įsigyti puikią 
farmą Visconsino valstijoj, 40 ake
rių, pusę mylios nuo miesto. Ga
liu mainyti ant namo arba parduo
ti geram žmogui. Kas pirmas, tas 
laimės.

IŠSIMAINO puikus kampinis lo
tas 34% y 125, Brighton Parke. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
automobilio; loto kaina labai nu
žeminta. Su viršminėtais reikalais 
kreipkitės pas
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

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.MAINYSIME

6 apartmentų mūrinį kampi
nį namą, garu šildomą, ką tik 
užbaigtą, visi apartmentai yra 
išrenduoti. Tas namas randasi 
Blrigton Parke. Mainysime j 
gerą seną namą.

Atsišaukite:
4155 Archer Avė.

MAINYSIU savo biznį, na
melį 2 ar 3 flatų, ant farmos, 
loto, biznio ar kitokios nuosa
vybės.

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

-------- O--------
ANT mainymo ar rendavojimo 

1' akras žemės su 5 kambarių me
diniu namu ir refreshment stand, 
ant Archer avė., Willow Springs. 
Parsiduoda labai pigiai arba išsi
maino ant namo arba biznio. At
sišaukit. 3212 W. 65 PI. 2 floor. 
Phone Hemlock 4335.

10 FLATŲ kampinis muro namas, 
1 metų senas, garu šildomas, Ke- 
vvanee boileris, lotas 60x125, 2 fla
tai po 5 kambarius, 2 po 4 ir 6 pc 
3 kambarius. Rendos į metus $7,400, 
Visi flatai išrenduoti. Netoli 63-čios 
gatvės, Marųuette Manor. Prekė 
$53,000, cash reikia $10,000.

S. Paszkiewicz 
6345 S. California Avė.

Hemlock 4555

• Ji.’
----- o------

REIKALINGA gera farma, 4 fla
tų su štoru mūrinis narnas mainosi 
ant farmos. Farntit’turi būti ne to
liau kaip 200 ih^lių nuo Chicagos 
ir ne mažesnė kaip 100 ar daugiau 
akerių, su geroms troboms, maši
noms ir gyvuliais. Atsišaukit 736 W. 
18 St. Phone Canal 4847.

PROGA kurio jus ieškote. 150 pė 
dų frontas Sheritkfn Rd. puikiausia 
vieta dėl gasolintf stoties ir lengvų 
užkandžių; su 9-nių kambarių namu 
Priimsiu į mainus ką turite. Parsi
duoda 6 ruimų bungalow už jūsų 
pasiūlymą. Kreipkitės 3834 W. 65th 
St., Chicago, III.

PARDAVIMUI dhbiltavas kampi
nis namas, 2 krautuvės ir 13 flatų. 
Geriausias biznio strytas South 
Side, renda $7,000 metams. Kaina 
$28,000 arba mainysiu į bungalow. 
Taipgi 2 flatų 5 dideli ruimai, fur- 
nasu apšildomi, 3 karų garažas, 2 
lotai — prie Hermitage ir Garfield 
bulvaru. Kaina $10,750. Taipgi 16 
lotų, 4 kampiniai, namas 2-jų aukš
tų f rėminis, išmokėtas. Mainau į 3 
arba 4 apart, namą southsidėj. 
Klauskite 5129 S. Ashland avė. Taip
gi pardavimui grosernė ir saldumy
nų sankrova ir icekriminė ir 4 rui
mai. Parduosiu pigiai iš priežas
ties mirties. Kaina $750.00. Klaus
kite 5129 S. Ashland avė.

ANT išmainymo. 4 flatų mūrinis 
namas, South Sidėj, mainome ant 
6 flatų, pečiais šildomo namo ant 
Bridgeporto arba 18-tos apielinkės. 
Jeigu reiktų, dar .ir pinigų pridėsiu.

Atsišaukit:
736 W. 18 St.

Phone Canal 4847

PARSIDUODA mūrinis namas 4 
flatų po 4 kambarius. Arba mainy
siu ant namuko, farmos ar loto. Sa
vininkas Tel. Prospect 0611.

GERA PROGA—pasiskubinkite. 2 
no 4 kambarius medinis namas ant 
Brighton Parko, netoli Western avė. 
Rendos atneša $40.00 i mėnesį. Par
duosiu pigiai arba išmainysiu ant 
bizniavo loto.

Atsišaukite:
Hemlock 6169

PARDAVIMUI moderniška mūri
nė šešių kambarių bungalow, ąžuo
lu trimuota, furnasu apšildoma, 
37*/2yl25 lotas. Greitam pardavi
mui kaina $8,200. 7141 S. Wood St. 
Tol. Republic 5931.

SAVININKUI reikalingi pinigai, 
greit parduos puiku 4 flatų mūrą, 
arti parko, elevatoriaus ir 63-čios 
gatvės gatvekarių. Puikus pirkinys, 
maži mėnesiniai mokėjimai, $18,400. 
Tel. Englewood 9295.

< ! ——  ---------------------- ■ ■ " .................... .....

MARŲUETTE Manor 5 kambarių 
bungalow, karštu vandeniu apšildo
ma, mainysiu ant namo Ciceroj. 
Chas. Zekas, 4454 S. Western avė.

PARSIDUODA 5 kamb. muro bun- 
galow, uždaryti užpakaliniai por- 
čiai, furnasu apšildoma, ugniavietė, 
tile padlagės maudynės kambary ir 
priemenėje., 5612 S. Campbell avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žeinė^Pardavimui

Pelningi Bargenai
Naujas bizniavas kampinis muro 

namas, didelis štoras ir 3 flatai, ga
ru apšildomas, ledaunės, karpetos ir 
kiti moderniški įrengimai. Randasi 
arti Manjuette Bulvaro. Pirmas mer
gelius $17,000. Kaina tik $32,000; 
į mokėt $5,000. Taipgi priimsime .ma
ža namą arba lotus į mainus.

5 kambarių bungalovv, geri įren
gimai ir patogumai. Randasi prie 
70th Street ir arti Western Avė. 
Savininkas priverstas atiduoti už 
$7,000; įmokėt $500. Naudokitės pro
ga.

Naujas bizniavas muro namas, di
delis štoras ir 5 kambariai viršiui, 
garu apšildomas, cementuotas aukš
tas beismentas, garažas ir kiti mo
derniški įrengimai. Randasi ant 59 
St. ir arti Western Avė. Pirmas mor- 
gečius $10,000 ištisai, iki pasibaigs. 
Kaina tik $15,800. Vertas nakties 
laiku $20,000. Proga tam, kas ap
žiūrės šį bargeną.

2 flatų naujas muro namas, 5 ir 
5 kambariai, atskirai apšildomas, ar- 
žuolo trimas ir kiti moderniški įren
gimai. Randasi Brighton Park apie- 
linkėj. Kaina tik $12,500. Taipgi pri
imsime mažą namą arba lotus į mai
nus.

2 flatų naujas muro namas, 5 ir 
5 kambariai, aržuolo trimas, atski
rai apšildomas, 3 karų muro gara
žas ir kiti moderniški įrengimai. 
Randasi arti vienuolyno. Kaina tik 
$13,500; įmokėt $3,500.

Bizniavas kampinis muro namas, 
su pilnai įrengta pekarne “Bakery 
Shop” staku, “fixtures”, per 6 me
tus išdirbtas biznis ir “good will”. 
Suirimas partneryste, verčia skubiai 
parduoti arba mainyti į namą arba 
lotus.

Kreipkitės prie
K. J. Macke & Co.

(Mačiukas)
2436 W. 59th St.

> Tel. Prospect 3140
------ n----- -

Real Estate For Sale
____ Namai-žeme Pardavimui

Už $8,000
Nupirksit mūrinį namą, viškos, že
mas beismentas, uždaryti užpakali
niai porčiai, 2 flatai po 5 kamba
rius ir 2 fl. po 4 kambarius, elek
tra, vanos, 2-jų karų garažius, ce
mentuota elė. ĮNEŠTI TIK $1500.00 
Randasi ant Union Avenue ir 38-čios 
gatvės.

S. L. FABIAN & CO. 
809 W. 35th St. 
Blvd. 0611—0774

NAUJAS 5 kamb. namas, arti Oak For- 
pflt. Phimbingan yra užbaigtas. Virfius su 
grindimis, 7 ’/j pčdu konkryto beisinenta». 
Skalbyklas, furnasu fiildotna, arti R. I. R. R. 
stoties, 1 dubcltavas, kitas 1 karo gara
žas, 1% akerio (150x302) ant cementuo
to kelio. $9,000. V. Hcndriekson. 10308 
So. VVestern Avenuo.

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

----- o-----
Tikri Bargenai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardav i m u i

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga
ražas, visi flatai išrenduoti, įplau
kų į metus $2,500, $8,000 įmokėt — 
2061 Birchvvopd, 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

Marųuette Park 
Bargenai 

Kaina $3,900
Lotas 37% pėdų, kampinis reziden
cijos lotas.

Kaina $8,000
Lotas—58 pėdų, kampinis biznio lo-

Kaina $11,000
2 flatų mūrinis namas, 2 po 4 kam
barius, apšildomi. Lotas 30 pėdų pla
tumo. Straight morgičius. Geras pir
kinys.

Mainui
2 flatų mūrinis namas. 2 po 4 kam
barius, karštu vandeniu apšildomi. 
Moderniškas. 'Mainysiu ant farmos. 
Pasiskubinkit.

Kaina $14,700
2 flatų mūrinis namas, 2 po 5 kam
barius, karštu vandeniu apšildomi. 
Lotas 30 pėdų platumo. Mainysiu 
ant bungalovv ar 2 flatų Marųuette 
Parke ar Cicero. Ateikite ir pama
tykite šį bargeną. Ką jus turite?

Mainui
2 flatų mūrinis namas, 2 po 6 kam
barius, karštu vandeniu apšildomi. 
Moderniškas. Arti bulvaro. Mainy
siu ant Bridgeporto nuosavybės.

Mainui
4 flatų kampinis visas aplinkui deg
tų plytų namas. 2 po 4 ir 2 po 6 
kambarius. Moderniški ir dideli švie
sus kambariai. Lotas 45 pėdų pla
tumo. 2 karų degtų plytų garažas. 
Mainysiu anl bile ko ir bile kur.
Patarnavimas Publikai

Natūralizacija 
A.uto Laisniai 
Notary Public 
Real Estate 
Namų Statytojai 
Apdrauda
Legali popieriai padaromi 
Lysai 
Notos

C. A. BEACHAM
(Bičiūnas)

2437 W. 69th St.
•Tel. Hemlock 5363

TIKRI BARGENAI SU 
DIDELIU PELNU

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

NAUJAS dviejų flatų muro na
mas, 5 ir 5 kambariai su dideliais 
miegojimui porčiais, 2 karų muro 
garažas, ašhion-kampis sun parlor, 
shower baths, garu šildomas ir vi
si kiti nauji įtaisymai. Lotas 30X 
135, renda neša $160 į mėnesį; pre
kė $14,500 su ketvirta dali įmokėjL 
mu. Randasi Marųuette Manor, arti 
63-čios gatvės ir krautuvių.

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

2839 W. 63rd St.
Republic 8899

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

Kreipkitės:
4155 Archer Avė.

Iš priežasties ligos priverstas esu 
parduoti pigiai mūrinį 6 kambarių 
bungalovv, karštu vandeniu šildom 
mrj. 6223 S. Francisco Avė,

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. Randasi Maplc Park, III.

8 FLATAI mūriniai namai; ran
dasi North Side, Keystonc 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 j 
mainus su pirmu įmokėjimu lotus, 
namus, automobilius ar kas ką tu
ri. Statau naujus ant kontraktų pa
gal reikalavimą. Taipgi duodu ant
rus morgičius ant namų, jeigu kam 
reikalinga. Kontraktorius

M. Zizas
7217 So. California Av.

Phone Hemlock 5526

Už $3,000
Nupirksit medinį namą, 2 flatu po 
5 kambarius, cementuota elė. Ran
dasi ant Union Avenue ir 34-tos 
gatvės. Pasiskubinkit gauti šį bar- 
geną.

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

Blvd. 0611—0774

LAUKŲ ORAS, 
DIDELI LOTAI

ir geriausi iš visų, 40 min. transpor- 
tacija, 16c fėras į vidurmiestį. Del 
priemiesčio namų už kainą ir sąlygas, 
kokias jus galite mokėti, pamatykit

J. W. REEDY
St. Charles Road, 

Prie Ardmore Avė., 
Vilią Park, 
Phone 2660

PARDUODU bizniavą namą labai 
geroj vietoj, 5840 S. Kedzie avė. 
Taipgi parduodu 2 lotu prie 70 St. 
ir Hemland avė. Savininkas 5840 S. 
Kedzie avė. Parduodu labai pigiai.

PARDAVIMUI 3 aukštu biznia
vas namas, 5 flatai ir krautuvė, 
taipgi 2 karų garažas.

1926 Canalport Avenue

PARDAVIMUI 2 flatų, 6641 
S. Washt*enaw avė., 5—5, mie
gami porčiai, garu apšildomi. 
Moderniškas iš visų pusių. Pui
kioj lietuvių apielinkėj. Priim
siu $13,500. šauk Vincennes 
6020.

Atyda Biznieriams
Pardavimui bizniavas namas ant 

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

2 FLATŲ nuiro namas, 5—6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
mūrinis garažas dviem mašinom. 
Kaina $8,500.

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

John P. Mežlaiškis
2453 W. 71 Street

Republic 4537

PARDAVIMUI moderniškas muro 
3 flatų namas, garu šildomas, ge
ros įplaukos. 6221 So. Campbell av. 
Republic 9833. -------

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

NAMAS HARVEY, ILL.
Bargenas nuo $3500 iki $14,500—• 

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą įmokėjimą. Imk 
Illinois Central trūkį 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 įmokėjimą arba pabudavo- 
siu ant jūsų loto, kokio norėsite sti
liaus, ar flatų bildingą, su mažu 
įmokėjimu. Kambarys 1161

53 W. Jackson Blv.

CALUMET arti 60-tos moderniš
kas 6 apartmentų, visi po 5 kamba
rius, kaina tik $26,006. Mes turim 
daugybę bargenų. (Schercr), II. J. 
Coleman, 4705 S. State St. Drexel 
1800.

NAŠLĖ parduos modemišką
2 apartmentų budinką 5 ir 5 
kambariai, miegojimui porčiai,
3 karų garažas, pusė bloko nuo 
Garfield Parko, Warren Blvd. 
Kaina $18,000, ’ — $5,000 gali 
pirkti. Šauk Nevada 8794.

BIZNIO nuosavybė ant California 
Avė., arti 73-čios, 25x125, $2,500, — 
$500 įmokėti, likusius po $25.00 į 
mėnesį. E. J. GLACKIN, 7330 So. 
Westem Avė.

DVIEJŲ FLATŲ NAMAS,
1735 N. Cravvford Avė., 5 kamb 

flaas su furnisu ir 6 kamb. flatas, 
2 garažai. Namas mūrinis su užda
rytais porčiais užpakaly. Pastaty
tas 4 ar 5 metai atgal ir gerai pa
statytas. Rendos $90 Į mėn. Už 
bloko, 1600 N. Crawford Avė., kam
pas liko parduotas už $190,000. Arti 
bankų. Kaina $11,500. Morgičių 
$6,000. Priims mainui kitą mažes
nį ar didesni namą.

A. J. PARKS
2957 Irving Park Blvd.

Tel. Irving 4030

NAUJAS bizniavas namas, našlė 
pigiai parduoda arba maino ant se
nesnio .namo, lotų arba ką turite, 
5076 Archer Avė. Lafayette 6036.

UŽBAIGIANT pardavimą nuosa
vybės 2 Storai ir 8 flatai. Atsišau
kite į krautuve 2058 W. 22nd Place 
ir Hoyne Avė.

PARSIDUODA naujas bungalovv 
arba mainysiu ant senesnio namo. 
7541 So. Lincoln St. Tel. Radclifle 
0558.

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jums savi

ninku vieno iš daugelio musų augš- 
tos klesos 5 kambarių murinės bun
galovv. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidurmiesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Homan Avė., Tel. 
Virginia 2417.

JUMS NEREIKIA PINIGŲ
Mano savastis gal kaip jums 

ir reikalinga. Pažiūrėkit prie 
4708 Ferdinand St. 7 kamb. šil
tu vandeniu apšildoma reziden
cija. 4703 Ferdinand, 2 flatų, 
didelis lotas. 4529 N. Sawyer 
avė. 3 flatų mūrinis, 6 kamba
rių kožnas Aš nesu brokeris, aš 
darysiu su savininkais tiktai. 
Pasakykit man ką jus turite.

RAY REEDER, 
1359 N. Mayfield Avė. 

Tel. Columbus 2026

MARQUETTE Parke pardavimui 2 
flatų mūrinis moderniškas namas, 
lietuvių apgyvento! vietoj. 2 boile
riai, karštu vandeniu šildomi. La
bai pigiai greitam pardavimui. Ei 
name j bznį.

6940 S. Artesian Avė. 
Tel. Hemlock 7415




