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Komunistų Tarpusavio 
Kautynes Nei Yorke

Košer-komunistai stalincai vėl puolė ne- 
košer-komunistiis trockistus pastarųjų 
mitinge, bet šį kartą patys gavo pylos

ne- 
ne

vy-
va-

Gen. Gonzalo Escobar, 
riausias Meksikos sukilėlių 
das.

Mirė VI. Putvinskis, 
L. Šaulių vadas

košer komunistai, “stalincai”], 
kurk buvo susispietę koridoriu
je, atsisakė eiti laukan. Poli
cijos seržantas paklausė Aber- 
ną ir Schachmaną, ar jie norį, 
kad koridorius birių išvalytas. 
Tie liepė, jiems pasistengti....

“‘Salės viduje ties estrada 
spietėsi Ga-nnono genigsteriai, 
pasiryžę pulti kiekvieną darbi
ninką [suprask: “stalincą”], 
kuris bandytų smerkti Ganno- 
no gengę...

Kai tik pirmininkas savo kal
boj ėmė ginti Trockį, vienas 
darbininkas [mat, “darbinin
kais” vadinasi tik “stalincai”] 
salėje sušuko: ‘meluoji!’ Geng- 
steriai tuojau šoko prie jo ir 
puolė visus kitus, kurie jam 
pritarė. Per tą ‘failą’ Stane- 
vich, Silbęrl ir kiti darbininkai 

buvo taip biau- 
kad jie buvo iš- 
su praskeltomis

Nukirto galvų žiauriam 
prohibicijos {statymui Lenkai traukia tie 

son savo buvusį fi 
nansų ministerį

LANS1NG, Mich., kovo 22. — 
Valstijos legislatura vakar pa
naikino neseniai jos pačios pri
imtą! žiaurų išstatymą, kuriuo 
einant asmens, ketvirtą kartą 
nusikaltę prohibicijos įstaty
mui, buvo baudžiami kalėjimu 
iki gyvos galvos.

Ką tik gauti iš Lietuvos laik
raščiai praneša, kad kovo 5 
diena Kaune mirė žinomais Die- »
tuves darbuotojas, Vladas Put
vinskis, 56 melų amžiaus.

Vladas Putvinskis visą savo 
amžių dirbo Lietuves naudai. 
.Jis buvo vienas pirmųjų knyg
nešių spaudos draudimo lai
kais, o Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, jis buvo Šaulių 
Sąjungos kūrėjas, šaulių idė
jos skleidėjas ir Šaulių Sąjun
gos centro valdybos pirminin
kas.

čechovič kaltinamas dėl išleidi
mo arti 60 milionų dolerių 
daugiau nei buvo leista

VARŠUVA, kovo 22. — Len
kų seimas šiandie 210 balsų 
prieš 126 nutarė atiduoti į teis
mo rankas 
si finansų

46 angliakasiai žuvo 
Kinloch kasyklose

neseniai rezignavu- 
ministerį Gabrieliųries čia esą ir salėje ir lauke, 

tai jis patsai esąs ją pakvietęs, 
o ne “trodkistai.” Jis norįs, kad 
šiame Labor Temple viešpatau
tų tvarka.

Salės direktoriaus įspėjimas 
nieko nepadėjo.
“Stalincų” gaujos įsiveržimas 

ir policijos “intervencija”
Kai tik mitingo pirmininkas, 

ALern, pasirodė estradoj, salėj 
kilo toks triukšmas, riksmas ir 
st»iiį>imas, ka.<l i'o<l«?s sie-nos 
plis. Tą patį momentą pro šo- 

nines duris į salę įsiveržė dide
lė pagaliais apsiginklavusių 
“gtanlincų” banda ir puolė 
“trockistus.”

Bet čia “intervenciją” pada
rė policija, kuri puolikus išgu
jo iš salės. Su jais išsikraustė 
ir kiti jų draugai.

NEW YORKAS, kovo 22. 
[F.]. — Keli šimtai'komunistų, 
“stalincų,” vėl bandė padaryti 
pogromą prieš savo draugus 
komunistus, “trockistus,” 
nekaip pavyko.

* Ir jei bandymas šį kartą 
pavyko, tai čia anaiptol
“stalincų” kaltė. Jie, vyrai, 
darė visa, ką tik galėjo pada
ryti, kad “trodkistų” bandymas 
organizuoti antrą protesto mi
tingą dėl Trockio ištrėmimo pa- 

kru vi'iHrmis muš.tynė- 

mis, bot ‘‘revoliucinius” košer- 

komunistų planus prieš neko- 
šcr-^komirnislus truputį sutruk
dė nelaboji policiją
Pirmiau “stalincai” buvo 

mušę “trockistus”
Šis mitingas turėjo įvykti 

prieš keletą savaičių toje pa- - ---- -----„
čicj Labor Temple salėj, 1 Ith Į Salėj liko apie trejetas šim- 
St. ir 2nd Avė. Bet tuomet 
“stalincams” pavyko “trockis
tus” nugalėti. Atvykusios jų 
bandos tuomet pakėlė kruvinas 
muštynes, supliekė “trockistus” 

ir mitingas, dar nė neprasi
dėjęs, buvo suardytas.

v . "c "• 1 
Dabar “trockistai” būva geriau 

prisirengę “kovai”
Tačiau šį kartą — tai buvo 

praeitą trečiadienį — komunis
tų trockistų vadai, būtent, 
non, 
buvo geriau prisirengę, 
salės durimis jie pastatė 
tikrą stiprų komitetą, kad ne
įleistų vidun tokių komunistų 
ir komunistinių c h u 1 i g a n ų, 
kurie galėtų mitingą suardyti, 
lai betgi nedaug tepadėjo: 
“stalincų” banda sugebėjo įsi- 
briauti į salę pro užpakalines 
duris, kurios

Schachtman, Abern

SU-

Gan
ėte-, 
Ties 
tam

nebuvo sergimos.

komunistams ne- 
prasmės. .

Mitingą atidarė Labor Temple 
direktorius, pareikšdamas, kad 
ta salė esanti laisva tribūna, iš 
kurios galį kalbėti visokių 
monių ir idėjų šalininkai, 
“stalincai” norį, rytoj jie 
gauti salę savo mitingui.
žodžio laisvė turinti būt visiems 
šventa ir išlaikoma. Ypačiai tą 
turį daryti ^evoliucini n kai, ra
dikalai. Kai dėl policijos, ku-

žodžio laisvė 
turi

IŠ 
nuo- 

Jei 
galį 
Bet

^ORASrC
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:
. Gali būt lietaus ir perkūni
jų; vidutinė temperatūra; stip
rus, daugiausiai pietų vėjai.

Sekmadienį daugumoj debe
sį uola.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 39° ir 53° F.

šiandie saulė teka 5:50, lei
džiasi 6:04. Mėnuo leidžiasi

kali inamas dėl iš-

[“stalincai”] 
riai sumušti, 
vesti laukan 
galvomis.”

B UGI 1 AI {ĖST A S, B u m a n i j a, 
kovo 22. — Gogai n k* upei iš

ėjus iš krantų, potvynis užliejo 
apie 30 kaimų Besarabijoj. Trys 
žmonės žuvo.

Devynių kitų dar pasigendama; 
apie jų likimų nieko nežino
ma

čechovič
leidimo apie $59,550,000 valsty- 
bes pinigų daugiau, nekaip bu
vo numatyta biudžete.

Sukilimas Raudona
jam Profesinių Są
jungų Internacionale
Cechų komunistinės darbo uni

jos rengiasi atsimesti; nepri
ima nė Maskvos popiežių 
sprendimo

Britų Darbo Partija 
paveržė iš konserva

torių vietą seime
Darbietė Miss Lee rinkimuose 

Lanarke gavo 15,711 prieš 
konservatoriaus 9,133 balsus

tų žmonių, kurie per dvi va
landas rainiai klausėsi “trec- 
kistų” vadų, kurie savo kalbo
mis smerkė Stalino vykdomąjį 
terorą prieš Trockį ir jo šali
ninkus.

Kautynės po mitingo i
Mitingui paj»^i«gus, policija 

turėjo nemaža darbo, stengda
mos apginti “trockistus” nuo 
kelių šimtų “stalincų,” kurie 
visą laiką mitingavo lauke ir 
laukė išeinančių “trodkistų,* 
kad galėtų jiems kailį išpliekli

Ką sako “stalincų” or
ganas Daily Worker
New Yorke leidžiamas komu

nistų “stalincų” organas Daily 
Worker, rašydamas apie tą sa
viškių “revoliuciją” prieš “troc
kistus,” daro taip, kaip tas či
gonas, kur pats muša, pats rė
kia. Sako Daily Worker:

“Trockistų Cannono mitinge paramos Raudonajam profesi- 
Lahor Temple salėj vakar [ko
vo 2(1 dieną] jų mušeikos ir po- nors tojo atstovai saką, kad čc- 
licija taip biauriai sumušė 
Mike’ą Stanevich’ą, angliakasį, karnai pinigų.
Normaną Gilbertą ir dar trečią 
darbininką, kad jie teko gaben
ti į ligoninę, kad jiems galvas 
susiūtų.

‘*Kaip ir pridera, renegatai 
buvo išleidę geltonas kortas 
tiems, kurie galėjo pirktis ti- 
kietus, ir ties durimis pastate 
stiprią kuopą žmonių, kad ne
leistų įeiti į milingo salę kovo
jančių dailininkų [t. y. “sta
lincų”] •

“Kairiasparniai ir komunistų 
daitbininikai, kurie nebuvo įlei
sti vidun arba išmesti iš mitin
go, susibūrę pikietavo saJę ir 
čiajau suorganizavo demonstra
ciją gatvėj prieš trockizmą ir 
už komunistų internacionalą, 
Amerikos (komunistų partiją ir 
sovietų sąjungą.

“Tuzinas policininkų ir dar 
daugiau detektyvų, kurie stati- 
kavo salės koridoriuje ir šaly- 
gatvy ties salės durimis, klausė 
Cannono ir jo gengės įsakymų. 
Pasipiktinę darbininkai [t. y. krikščionių misijų.

114 asmenų žuvo ru 
sų teatro gaisre

NIEW YOR-KAS, kovo 22.
Vietos komunistų organas Dai
ly Worker įdėjo bevielį “Inpre- 
corr” pranešimą iš Prahos, Ce
che slovakuose, apie skilimą rau-

l dorajame unijų internacionale.
Pranešimas sako, kad Raudo- 

I nojo profesinių sąjungų (uni
jų) internacionalo atstovai pra
eitą penktadienį vedę derybas 
su maištą pakėlusiais cechų 
raudonųjų unijų vadais, reika
laudami, kad butų atsteigtas 

j statutas quo. Internacionalo 
’ i atstovai taipjau reikalavę, kad 

butų pasiųsta delegacija į Mas
kvą, idant ginčą su Raudonuo
ju profesinių sąjungų interna
cionalų išspręstų Maskvos po
piežiai.

Bet maištininkai ‘atmetę viso
kias sąlygas, taipjau atsisakę 
šaukti kongresą, motyvuodami 
tuo, kad kasoj nesą pinigų. Be 
to, jie atsisakę duoti finansinės

Nelaimė atsitiko Igolkine, Vla
dimire gub., krutamu paveik
slų filmai užsidegus

■ A.- -- "

nių sąjungų internacionalui,

chų organizacija turinti pakan-

Iš viso matyt, sako “Inpre- 
corr” pranešimas, kad Cechų 
maištininkai norį atsimesti nuo 
Raudonojo internacionalo.

Hoover žada p r o k 1 a- 
muoti “tautybių” imi

gracijos kvotas
WAiSHINlGTONAS, kovo 22. 

— Generalio prokuroro Mit- 
chell’io patariamas, prezidentas 
Hoover ižada balandžio 1 die
ną paskelbti imigracijos įsta
tymo “tautybių kilmių’’ provi- 
ziją, kuri turės įeiti galion lie
pos 1 dieną.

Kinų komunistai degi
na krikščionių misijas

HANiKOV, Kinai, kovo 22.
Pranešimai iš Kančauki sako, 
kad Kiangsi provincijos pieti
nėj daly, netoli nuo to miesto, 
komunistai sudeginę keletą

.MASKVA, kovo 22. — Igol- 
kino miestely, Vladimiro gu
bernijoj, atsiliko baisi nelaimė. 
Viename krutamu jų paveikslų 
teatre kilo gaisras, kuriame žu
vo šimtas keturios dešimtys 
žmonių*, vyrų, moterų ir vaikų. 
Vienuolika asmenų buvo pavo
jingai, o keli kili lengviau/su
žeisti.

Teatro trobesys buvo medi
nis. Užsidegus filmai, ugnis 
tuojau išsiplėtė, o kadangi išei
ti tebuvo vienos durys, tai vi
siems urmu bandant pabėgti 
durys taip užsikimšo, kad nie
kas nebegalėjo pro jas prasi- 
sprausli.

LONDONAS, kovo 22. — Pa
pildomuose rinkimuose į parla
mentą šiauriniame Lanarko ap
skrity, Skustuose, kurie ten 
įvyko šiandie, laimėjo Darbo 
partijos kandidatas, p-lė J. Lee. 
Prieš tai atstovu parlamente iš 
to apskričio buvo konservato
rius, Slr A. Sprot, dėl kurio 
mirties dabar įvyko papildomie
ji rinkimai.

P-lė Lee, ėjusi į rinkimus 
kaip Darbo partijos kandidatas 
gavo 15,711 balsų, tuo tarpu 
kai konservatorių kandidatas, 
lordas Stone, surinko 9,133, o 
liberalų kandidatas, p-lė E. B. 
Mitchell, gavo vos 3,488 balsus.

PARNASSU.S, Pa., kovo 22- 
— Kinloch anglies kasyklose, 
kur vakar įvyko baisus sprogi
mas, žuvusių angliakasių skai
čius, kiek iki šiandie vakaro 
sužinota, siekia 46.

'T'r’isdoš.i.mf trys kūnai jau ta
po išimti iš kasyklų, o penkio- 

li'ka kitų surastų kimų dar pa- 
silieka griuvėsiuose. Devynių 
angliakasių dar pasigendama ir 
apie jų likimą nežinoma.

Vienas angjliakasis, Lawren- 
ce Althouse, per daugiau kaip 
dvidešimt keturias valandas iš
buvo griuvėsių uždarytame ur
ve. .Jis buvo atkastas dar gy
vas ir ne. per daug skaudžiai 
sužeistais. Jo draugas betgi, 
su kuriuo jis dirbo, gulėjo ša
lia jo nebegyvas.

Tornadas Alabamoj 
du žmones užmušė, 

12 sužeidė
MERiRILTON, Ala., kovo 22. 

— Užėjęs čia tornadas penkių 
mylių plote sugriovė daugiau 
kaip trisdešimt trobų. Du žmo- 
nėis, abudu negrai, buvo 
mušti ir dvylika ar daugiau 
vėjingai sužeisti.

už
pa

3 žmonės žuvo didelia
me gaisre Peorioj

PEORIA, Ilk, kovo 22. -- 
Anksti šį rytą čia siautė didelis 
gaisras, kuriame žuvo trys as
menys ir kuris padarė nuosto
lių, kaip apskaičiuoja, apie $1,- 
090,000..

Gaisras kilo Peoria markete, 
keturių aukštų biznio trobesy 
pačiame biznio centre. Apdegė 
taipjau didelė Blodk & Kuhl de- 
partamentinė krautuvė ir keli 
kiti gretimi trobesiai.

Ugny žuvo marketo naktinis 
sargas, Milton Strayer, ir du 
gaisrininkai, T. O’iGonnor ir 
Richard Tetutei, kurie buvo nu
griuvusios sienos užberti.

MARION, III., kovo 22. — 
Del pasireiškusios čia dėmėto
sios šiltinės, visos mokyklos 
Williamsono kauntėj laikinai 
uždaromos. Vietos miesto tary
ba išleido atsišaukimą, ragin
dama visus omai čiepytis. Jei 
pasireikš naujų susirgimų, vi
si teatrai taipjau bus uždaryti.

Iš DARBO LAUKO
[Kviečiame savo skaitytojus 
darbininkus, rašinėti Naujie
noms žinių iš darbo lauko.]
TEXT1I.PS ĮMONIŲ strei-
KAS TBNNESSEE PASIBAIGĖ

ELIZABETHTON, Tonn., ko- 
vo 22. — Pirmas didelis teksti
lės darbininkų streikas pietuo
se pasibaigė. Daugiau kaip pen
ki tūkstančiai American Glanz- 
stofif korporacijos ir American 
Rcmberg kompanijos tekstiles 
įmonių darbininkų šiandie su
sitaikė. su samdytojais, ir įmo
nes vėl pradės operuoti.

[Kadangi kapitalistinės spau
dos žinių agentūros nepaduoda, 
kokiomis sąlygomis įvyko susi
taikymas, tai reikia spręsti, 
kad samdytojai buvo priversti 
nusileisti streikininkams, ir jei 
ne visus, tai bent dalį jų reika
lavimų išpildyti. Vyriausias 
darbininkų reikalavimas buvo 
— didesnės algos. Pažymėti 
reikia, kad tų įmonių darbinin
kai buvo 
pa n i joms 
k įninku s

neorganizuoti, ir kom- 
Į pagalbą prieš strei- 
gubernat orius buvo 

dvi kareivių kompa-
nijas!]

Rusas laikė sūnų ru 
sy per 8 metus

MAISIKVA, kovo 22. — Iš 
Savkukovo, Kursko gubernijoj, 
praneša šiurpią žinią apie tai, 
kaip vietds gyventojas, Taraso- 
vas, per aštuonerius metus lai
kė įkalinęs duobėj savo jauną 
sūnų.

1918 metais jaunas Tarasovo 
sūnūs įstojo į raudonąją armi
ją. Po trejų metų grįžęs na
mo jis be galo gyrė naują bol
ševikų tvanką. Tėvas buvo di
delis bolševikų priešės. Įtūžęs, 
jis iškasė darže gilią duobę ir 
j ją įmetė sūnų. Neseniai tė
vas mirė, ir tada kaimynai, ne- 
tyčioms atradę gyvą jo sū
naus kapą, ištraukė jį iš ten.

Mississippi pratruko ki
ta tvanka; 1,300 akrų 

po vandeniu
KIEITSBURG, 1’11., kovo 22— 

šiandie Mississippi upėj pratru
ko kita tvanka ir vanduo užlie
jo daugiau kaip 1,300 akrų far- 
mų laukų. Dvidešimt penkios 
šeimos slėny, bijodamos, kaid 
tai neatsitiktų, iš anksto buvo 
su savo gyvuliais išsikrausčiu- 
sios į kalnesnes vietas.

RYTOJ — Socialistų Koncertas ir Balius
• jk J* j. ••• Didelis ir Margas Programas W To • ] 1Lietuvių Auditorijoj Dainaos bVisi bukiteDidelis ir Margas Programas 

Dainuos b. Chicagos Civic Operos Dainininke 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Italų aviatorius žuvo 
aeroplanų kolizijoje
ROMA, Italija, kovo 22.

Dviem aeroplanam, kadetų pi- 
lotuojamiem, susidūrus ore, vie
nas jų nukrito j jurą. Pilotas, 
kadetas Vi tt orio Latini, prigė
rė.

Aukščiausio Alabamos 
teismo teisėjai kaltina

mi dėl korupcijos

WASH1NGTONAS, kovo 22- 
— Baltajame Name nugina pra
nešimą iš Bostono, busią am
basadorium Francijai busiąs 
paskirtas buvęs Mosis. guberna
torius Fuller.

OKLAHOMA CITY, O-kla., 
kovo 22. Legislaturos atsto
vų buto tirinėjamoji komisija 
nutarė, kad butų inkriminuoti 
trys valstijos aukščiausiojo teis
mo teisėjai: vyriausias teisėjas 
Charles Mason, teisėjas Flet- 
cher Biley ir teisėjas J. W. 
Clark. Visi trys yra kaltinami 
dėl nekompetencijos, apsileidi
mo pareigų ėjime ir kyšių ėmi
mo.

V ely kų Švente 
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 telegramu per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, UI



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, kovo 23, 1929

Tarp Chicagos 

Lietuvių

Subatoj “jaunos se
natvės” vakaras pas 

Meldaži

Todėl atsilankykite — juokų 
turėsite iki ausiu.

Tai yra juokinga komedija, 
kurią stato scenoje SLA. 226 
kn. jaunuoliai.

Po to juokingo perstatymo 
bus gražus koncertas, kurį iš
pildys irgi tie patys jaunuoliai 
po vadovyste P. Sarpaliaus. 
Galima sakyti iš anksto, kad 
šiame vakarėlyje jaunuoliai pa

darys didelio įspūdžio.
Patartina todėl kuoskaitlin- 

giau atsilankyti. Tikiuos, kad 
visiems yra malonu matyti jau
nuolius dailyvaujaint lietuviškam 
judėjime. Taipgi yra visų no
ras, kad musų jaunuoliai pasi
liktų gerais lietuviai. Bet no
ro neužtenka. Mes turime pa
remti jų parengims ir sykiu su 
jais dalyvauti. X. S.

Artistas Pilka su savo grupe, 
o sn jais sykiu ir “matuzelis” 
Jurgis Skinderis, turės eilinį) 
savo maršruto vakarą, p. Mel-| 
dažio svetainėj, šeštadienį, 231 
kovo. Didelis programas, pasi-) 
sekimas kitoje kolonijose, lei-) 
džia tikėtis, kad i tą vakarą) 
gausiai atsilankys ir West Side) 
gyventojai. P-as Skinderis pa
staruoju laiku paįvairino savo 
pasirodymą keliais naujais įdo-, 
miais dalykais, tad galima ne) 
tik nusistebėti šimtamečio ne-1 
paprastu amžių, bet ir jo mo-j 
kėjimu “aktoriauti.” Pradžia 8! 
vai. vakare. Vietinis.'

SPECIALĖ
Ekskursija

LIETUVON
Išplaukia laivu

“George Washington”
(tiesiai i Bremen)

North Side
Pamatykite kuprotą ožį

Šeštadienį, kovo 23 d., Spaul- 
ding svetainėj, 3312 W. North Į 
Avė., Northsidės jaunuoliai šok
dins Kuprotą ožį. Nėra nieko, 
Įstabaus matyti paprastą ožį.) 
Bet kuprotas ožys matyti tai, 
galima salkyti, yra stebuklas.

Išplaukia iš New Yorko gegužės 22 <1.
štai yra proga nuvykti j Lietuva su speciale ekskursija hnks- 

mioj savo viengenčiu draugijoj, garsiuoju United States Lines laivu 
George Washington. .. „ . .

Ši ekskursija yra rengiama po vadovyste Naujieną ir jus tu
rėsite nepaprasta patarnavima, maistą ir pasilinksminimus, kuriais 
yra pasžymėjęs 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 platesnių žinių, kainų ir t.t. rašykite

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

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

SUŪDYKITE SAU 50% IR DAUGIAU ANT 
NAMAMS REIKMENŲ!

Atsilankykite tuojaus į
I •

Didžiausi Persikėlimo Išpardavimą

Kuris dabar tęsiasi pilnam įsisiūbavime abejose

Peoples FurnitureCo. Krautuvėse

'CHALLENGER
PLATUS PASIRINKIMAS 

SPALVŲ BE EXTRA 
PRIMOKĖJIMO

Musų Halsted gatvės Krautuvė turi būti uždaryta ir į trumpą laiką 
reikia išparduoti apie $175,000.00 vertės parinkčiausių prekių. Nes dėl 
naujos krautuvės, kurią tuojaus atidarysime Marquette apielinkėje pre
kes yra užsakytos ir jau plaukia karliodais iš visų dalių Suvienytų Vals
tijų. Uždarytam] šią krautuvę turime pakelti didelį nuostolį ir išpar
duoti visą staką ant vietos ir dėl greitesnio išpardavhno dideli skaičių 
prekių išgabenome į musų Krautuvę Brighton Parke, kame taip pat pi- 

'giai išparduodame. Todėl dabar yra didžiausia proga žmogaus gyvenime 
įsigyti puikiausius namų reikmenis geriau kaip pusdykiai, štai tik keletas 
pavyzdžių, kuriuos talpiname žemiau, bet šimtus ir tūkstančius daugiaus 
panašių bargenų rasite, kuomet ateisite j bile vieną musų krautuvę.

Radios
Nuo $95.00 iki $165.00 vertės radio setai,
dabar tik po ............... a...........................................
Nuo $200.00 iki $300.00 vertės Radio Setai,
dabar tik po ......................................................
Nuo $300.00 iki $450.00 vertės Radio Setai, 
dabar tik po........................................................
$525.00 R. C. A. Radiolos. Išpardavimo kaina 
dabar tik ...........................................................
$875.00 lt. Č. A. Radiilos. Išpardavimo 
kaina tik .............................................................

Grojikliai Pianai
I

$500.00 vertės Kimball grojikliai pinai, dabar
tik jio ...................................................................... .
$650.00 vertės Kimball grojikliai pianai, dabar 
tik po ............................... . .............. ... ...................
$750.00 vertės Kimball grojikliai pianai, dabar 

tik po .......................................................................
Kitokių išdirbysčių grojikliai pianai po $150.00, 225.00, $275.00 ir augščiau.

$975.00 Kimball Grand Pianai 00

*693
A N D U P 
at factory

Coach - - - - • $695
2-Fasa. Coupe - - ■ 695
Phaeton • - • • 695
Coupe - - - * - • 725

(with rumble reat) 
Standard Sedan - - $795
Town Sedan - - - 850
Roadater - • • • $50
Convertible Coupe - - 895

Kssex ('liaileiigeris Imi
.Šiuos standardiniiis

| rungtimis:
Patentuotas Super-Six vi

bracijos cliniinatorius — 
4 hidroliški trenksmo ab- 
sorberiai — naujo typo 4 
tekinių visokiam ore vei
kiantys brokai — 70 mai
lių vai. — 60 ištisų dienų— 
starteris ir elektrinis sai- 
kuotojas kuro ir aliejaus.— 
Didesnė ekonomija—karš
čio kontroliuotojai — Pri
taikomos sėdynės, priešakyj 
ir užpakalyj — Sandarios 
durys ir langai, tyki duona 
— šviesios dalys ch rombi
niu apdengtos — balninės 
lempos — dralverio stiklo 
valytojos — veidrodis — e- 
Jeetrolock — kontrolės ant 
draiverio tekinio.

$30.00
$75.00

$125.00
$198.00
$495.00

$198.00
$295.00
$380.00

Seklyčiom Setai

Tikką įvykusiu 
rungtynių dešimtimis 

tuksiančių. .
augščiausias VISŲ laips

nis ESSEX pardavimo
rekordas

Su Super — Six savininkais dešimti mis lakstančių, 
pukaplojančių ant Essex, pasirodė aiškiausias prita
rimas, kokis tik yra parodytas 6 cylinderių karui, 
taip kad daugybe visokio didumo ir visokių kainų 
karų savininkai griebėsi už Essex Challengerio.

Apie jo priėmimą visur kalbama. Didžiausią gamy
bą, kokią tik Essex turėjo, vėl priseina didinti, kad 
išpildyti orderius.

Rezultatai Challengerio savaitėje padaryti, geras 
išpildymas, Įiasitikėtinumas ir ekonomija patraukė 
visų demėsį.

Su savo atviromis 
r u ngty nėmis, n e išs k i 
riant jokio karo — 
—su savo 24% dides
ne jėga ir 70 mailių 
valandoj greitumu. 
—su savo didesniu 
gražumu, pilnu didu
mu, draivinimo leng
vumu ir ekonomija. 
—ir su savo nepap
rastomis ypatybėmis 
—Essex augščiau ki
tų stovi vertybėje. 
Jisai ta i Į) aprūpi litas

reikmenomis, kaip 
brangieji karai, o į- 
gijami tik su extra 
primokėsimu, kuomet 
mokama Essex kai
na. Essex Challenge- 
riui-pilnas, puikus, 
didis “Six”—tos da
lys yra Standardinės. 
Jie yra koletus šimtų 
dolerių pridedamos 
vertės ir yra kita 
priežastis, kodėl iš 
pat pradžios Essex 
Challengeris turėjo 
toki pasisekimą.

$100.00 vertės , 3-jų šmotų nauji ir dailus Jacąuand Velour setai 
tik po .........................................................................................
$160.00 vertės, 3-jų šmotų Jacųuard, Mohair arba Moųuette 
setai, dabar jjo ............................................ ...,........... ...........
$250.00* vertės augštos rųšies, 3-jų šmotų seklyčios setai, i 
dabar tik .................................................................  •
$350.00 vertės importuoto Frizai, Mohair arba Damask setai 
su Mahogany medžio romais, po ................................... /

Nuo $50.00 iki $100 vertes skuriniai, 3-jų šmotų seklyčios

$15.00, $25.00, $32.00, $37.50
Valgomų Kambarių Setai

$75.00 vertės, 7 šmotų Stalas ir 6 Kėdės 
už .......................... .....................................................................
$109.00 vertės, 7 šmotai, Stalas ir 6 Kėdės 
už ................................... .. ............. .....................
$150.00 vertės, 7 šmotai, Stalas ir 6 Kėdės 
už ................................................................... ................................
$198.00 vertės 7 šmotų puikiausi setai 
po ....................................................... .....................................

Miegamo Kambario Setai
$80.00 vertės Setai; Kamoda, Lova ir šeforeta 
už .......................................................................................
$150.00 vertęs Setai, Kamoda, Lova ir šeforeta
UŽ ........................................ ;.................................................................................................
$225.00 vertės Setai, Kamoda, Lova ir Vanity 
už .............................................................................................
$350.00 vertės Setai, Kamoda, Lova ir Vanity
už ....... ..................................................................... .................

Kaurai ir Grindų Uždangalai
$9.50 vertės Fcit Base 9x12 Grindų uždangalai 
už ...........................................................................................
$3.00 vertės, 27x54 Velvet puikus kaurai j
tik po ..... :.... ....................... .................. ................. .............
$38.00 vertės 9x12 Velvet kaurai, pasirinkimas
tik po ........................................ ...........................................
$190.00 vertės 9x12 tikri Wilton Kaurai, dabar 
tik po ...................................................................................

Virtuvių Pečiai
vertės pilnai porceliuoti įvairių spalvų pečiai

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

NOKT H 
Btickinghaiii Motors, Ine. 

.*<018 N. Dainei! Avė. 
Lincoln Avė. at Irving Tark 

Blvd., Buekinghum 2310 
Kudson Motor Co. of Illinois 

Kvunston Brandi 
1820 Kidge Avė. 

Sheldruke 2300 Lniversity 720 
liudsoo Motor Co. of Illinois 

North 8)de Brandi 
B2A0 Broaduay 
Nhddrake 7210 

Keyatone Motor Sales Corp. 
3113 W. Ia»wrenee Avė. 

Keystone 3100 
and

4910 N. iVraterii Avė. 
Nortli-lVest HikIhoii Co. 

0715 Ohnstead Avė. 
Edison Tark. UI. 
Neivcastle *3150 
A. W. l’erson 

Hlghland l’ark, III. 
Highland l’ark 2492 

Plamondon Motor Co. 
4824 Sberldau Road 

Longbeadi 1818 
Portage Purk Hudsou Co. 

4101 Mllwaukee Avė. 
Pallisade 1800

WE8T 
Beruyn lliidscn-Essev Co. 

3145 Oak l’ark Avė. 
Bt*rwyn, UI. 
Benvyu 351 

Crandall Motor Car Co. 
439 Madlson St.

(lak l’ark. III. Euclid 5917 
Crandall Motor Car Co. 

of Muywoo<l
51 Lake St. at First Avė. 

Maywood, III. Mayivood 309 
Hudson Motor Co. of Illinois 

Logini Sųuare Brandi 
2047 Mihvankee Avė.

and 
2101. I.ogan Blvd. 

Spau Idlng 3000 
Hudson Motor Co. of Illinois 

l’arkivay Brandi 
3308 W. Nori Ii Avė.

Alhany 1010 
Hudson Motor Co. of Illinois 

West Side Brandi 
3910 Ugdei! Avė. 

Latvnilale 0911 
Lynus Motor Sales 
8027 Ogden Avė.

Lynus 7121 Lyons. III.
l’aragon Motor Car Co. 
,5901 W. IMvtuion St.

Columbla 5670

WEST (Continned) 
S. & B. Motor Sales Corp. 
3854 W. Koosevelt Road 

Vau Buren 4910 
Jas. Singer Motor Šates 

1428 Koosevelt Koad 
Monroe 03 to Hayinarket 0912 
Sullivan-Morgan Motor Sules 

4701 yVusIiington Blvd. 
Mansfield 2411 

and 6201 VV. 22nd St. 
Berwyn 2171 

Sdiellenberger Motor Sules 
5028 W. 22nd St. Cicero 1887

SOUTH
Ajax Auto Company 

7800 Stony Islainl Avė. 
Sagliiuw 1400 

SOUTH (ContiniieiU 
Rurko Motor Sales 
3512 Archer Avė. 

Lafayette 5160 
Calmnet Motor Co. 

10910 S. Mlcliigiiii Avė. 
Pitllnuin 7300 

Halsted Hudson-Essev Co. 
7023 Hajsted St. Trlungle 0311 

Herbert Motor Sales 
7420 Cottage (jrove Avė. 

Vinceiiiies 6715

Phone Calumet 6900
SOUTH (Continued) 

Hcbert-Teinple Motor Sales 
8918 Comniereial Avė.

Rcgent 4082 
Hendrleks-Mitchell Motor Sules 

5200 Lako Purk Avė.
Fulrfax 0825-6 

Heyne Motor Sules 
5104 S. Asliliinil Avė.

1’rospect 7016 
Hudson Motor Car Co., of 

Illinois 
Wentwortli Avė. Brandi 
7141 Weiitworth Avė.

Triiinglo 5900 
Mlihvay Corporation 

6011 CottHge Grove Avė.
Falrfax 4810

Jack Perlinuu Motor Sales 
6727 S. M’estern Avė.

Henilock 6637 
8. A- R. Motor Sales 

8031 S. Halsted St.
Vincennes 6808 

Stratford Motor Sales 
708 W. 63rd Street 

AVentivorth 1914 
E. L. Shaver Co. 

619 IJolH'.mn Avė. 
Haminond 80 

Haiuniond, Ind.

$49.00 
$88.00 

$129.50 
$176.00

> setai po:

$43.75
$65.00
$75.00
$98.50

$44.50
$77.50

$115.00
$169.50

$4.95
$1.49

$19.95
$49.50

$80.00
tik po
$110.00 vertės porceliuoti Kombinacijos spalvuoti pečiai
Jio ................................................................................................
$140.00 vertės Porceliuoti Geso ir Anglių Kombinacijos pečiai
po ..................................................................  ;....................
$45.00 vertės, nepilnai porceliuoti Gesiniai Pečiai
PO ............................ ••••■...............................................................

$44.50 
$69.50 
$88.00
$27.65

Kiti Naudingi Namams Daiktai už Negirdėtai žemą kainą

$5.98 
$6.70 
$4.48
$3.98 
$9.95 

$12.75
$11.75 

$1.48

$12.50 vertės puikus Vatiniai 45 svarų Matrasai 
dabar .................. ................................... ;...................
$12.50 vertės gvarantuoti Coil Springsai lovom 
dabar .......... :....................................................... .......

' $10.00 vertės bile didžio Plieninės Lovos 
dabar ........................................................ .............
$8.00 vertes Stalo ir Grindų Liampos
dabar ...................   -................
$20.00 vertes Kūdikiam Vežimėliai 
dabar .................................. .......................................
$25.00 vertės puikios ir tvirtos Kamodos, dabar
po .....-.................................... .....................................
$23.50 vertės Dieninės Lovos (l)ay Beds), dubar 
po .......................................................... :................. ....
$3.50 vertės 6 svarų elektrikinis prosas, dabar
P(>................................................................... ..............

musų Krau
tuves už taip pat žemas kainas. Veikite tuojaus, pasinaudokite proga!

Krautuvės atdaros vakarais: Utarninkais, Ketvergais, Pėtnyčiomis 
ir Subatomis. Prekes pristatome visur apie miestą ant pageidaujamo 
laiko.

Ateidami gerai atminkite Kompanijos vardą ir Krautuvių adresus.

Ir tūkstančius kitokių dalykų rasite, kuomet ateisite į

Peoples Furnitūra Company
1922-32 So. Halsted St.
18-tos Gatvės Kolonijoje

4177-83 Archer Avė.
Brigliloii Parke
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G eneral RadioStore
LIETUVIŲ RADIO KRAUTUVĖ

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Didžiausias Philcų ra-’ 
dio, gražiausioje kanso- 
loje, kurio kaina buvo 
$275.00, dabar

Rytoj socialistų 
vakaras

The Highboy
Ksęaiaite fumiture modeteaft 

Mrpmmgly moderato price*. 
Ctab and »ee them.

Philco
Console

PUOŠNUS Ixiuis 
/ XVI kabinetas, 
I geriausio s u b u- 

davojinio ir ele- 
& gantiško užbaigi- 
/ mo.
] Taipjau kiti gra- 
' žus modeliai.

215.00
Mainykite savo senus 

radios, imkite tą brangų 
•radio lengvais išmokėji
mais ir turėkite laike 
Velykų savo namuose. 
Tas radio yra sumušęs 
pasaulio rekordus tolu
mo, aiškumo ir tvirtu
mo.

Be tūbų

Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.; 
pradžia 7:30 v. vak.

Išpiklys vakaro programą
Pijus Grigaitis, “Naujienų” 

redaktorius, pasakys kalbą. Jis 
introdukcijos nereikalauja, ba 
Amerikos lietuviai žino, jį kaip 
puikiausią lietuvių kalbėtoją 
Amerikoje.

Nitą Obrassova. Ji yra rusė, 
buvusi Maslkvos ir Petrogrado 
operų dainininkė, buvusi Chi- 
cagos (avie Opera dainininkė, 
vaidinusi svarbiausią rolę “Snie
gu rodk oje”; koncertinė daini
ninkė; dabar ' lavintąja balso 
Sherwood muzikos mokykloj, 
kuri turi Chicaigoje 35 skyrius; 
p-nia Obrassova lavina balsą

Miltcn Nelson. , Jisai smuiki
ninkas, pasikilibes kaip radio 
žvaigždė.

B. Birentas. Lietuvis muzi
kantas. Jisai neregys. Bet mu
zikantas pirmos rūšies. Groja 
keliolika muzikalių instrumen
tų. Ir kaip groja! Ne veltui 
j j samdoma groti teatrams ir 
kitokiems amerikiečių parengi
mams.

Jaunoji Birutė. Tai irgi tik
ra lietuvaitė, tiksliaus pasakius, 
čiagimis lietuviškas jaunimas. 
Jaunąją. Birutę mes jau pažįs
tame. Taip, liet ji auga -r— au
ga, galima sakyti, ne kasdien, 
bet kas valandą. Turėsime pro
gos pamatyti, kokio progreso 
ji padarė paskutiniuoju laiku.

Northsidiečių Pirmyn Miš
rus choras. Tai senas Chicagos 
lietuvių draugas. Jis, galima 
sakyti, kantu su mumis “atva
žiavo” iš Lietuvos, kartu augo 
ir tobulinęs, kartu veikė ir 
veiks. Šiandien jam vadovau
ja p-nia čerienė, viena pirmųjų 
veikėjų iš čiagimių lietuvaičių.

Begis, dar bus keletas daly
vių, kurie išpildys numerius. 
Kada tokios jėgos yra pakvies
tos ii- pasižadėjo dalyvauti pro- 
gramo išpildyme, tai galima ti-

LIETUVE NERVU LIGŲ 
SPECIALISTĖ

Dr. Ona Dolly Oaks
3159 Southport Avė.

Tel. Buckingham 4899

Didelis Atidarymas
Musų vartotų karų 

loto.
Visi karai gerame

stovyje
Studebaker ’23 Spec. Tour....... $89
Studebaker ’24 Spec. Sedan .... $369 
Studebaker ’24 Spec. Brougham $282 
Moon ’24 5 Pass. Sedan ........... $261
Nash 7 Pass. Sedan ............... $398
Willys Knight ’25 Sedan ....... $389
Hupp Club Sedan ............  $196

Ir daug kitų
Dykai valstijos laisnis su bile

nužengusių toliausia dainoj mo- j |<č'tis, jogei bus ko pasiklausyti 
Sherwood ir paturėti.

O prie viso to, programų! pa-
kinių cen tralinėj e 
mokykloje, * Fine Arts trobesy-

Apie jos dainavimų pereitą smaigus imto Petro orkestras . • TA 11 11 1 • '

vienu iš minėtų karų. Važinė- 
kit kuriuo nors iš šių karų 5 
dienas ir jeigu nebusite pilnai 
patenkinti, sugrąžinkit jį, o įmo
kėti pinigai bus priskaityti prie 
naujo ar kito vartoto karo.

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

Road
Autorizuoti Studebaker 

pardavėjai

IREL IRIA I
Taip, mes pristatysime j jūsų namus naują 
modeli Philco nemokamam išbandymui. Pa- 
matykit patys vertę, pĮptębątĮąįf veiki’mą. Jfęi, 
jus nusispręsite laikyti, mes pasiūlome

LENGVUS MĖNESINIUS IŠMOKĖJIMUS.

ALL-I.I.ECTRH' RADIO

P h i 1 c.0 “Neutrodyne- 
Plus” Radio visur pa
garsėjęs pa s i e k i m u 
tolimiausių vietų, jau
trumu pagavimo ir 
gražumu tono — DA
BAR dar geresnis ne
gu kada buvo pirmiau! 
Didesnės jėgos, dides
nio balso, net jautres
nio pagavimo. Ir nors 
yra gražiausiuose ka
binetuose, už nepapra
stai žemą kainą.

8 Tūbos 
iškaitant rectifierj; 
push-pull amplifikaci- 
ja ir

NAUJOS RŲŠIES 
Electro-Dy namie 

Kalbėtuvas
Pagalios, D y n a m i c 
Kalbėtuvas, kuris duo
da jums muziką, ko
kią Jšpkrųjų ji ..yra y; 
aūgstas ' gaidas, taip
jau ir malonias žemą
sias. Nėra nenatūra
laus griaudimo; nėra 
susiliejusių tonų. Kal
ba yra aiški ir su
prantama. Ir milžiniš
kas balsas be neaišku
mu.

NEREIKIA 
ANTENNOS

Perdėm elektrikinis... 
Tolio kontroliavimas... 
Kitos ypatybės.

Ateikite ir pasiklausy
kite jo!

šaukite telefonu LAFAYETTE 6195

General Engineering&ElectricCo.
3856 Archer Avenue Chicago, Illinois

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

mvieoRATino j
fflfcOOO fO« C<»nelc,N” i 

RimtSHlNC.
I GOOO fOA THt HQH« Į
K >WTH • <•« ••««»*»• J |

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen- 
duojamas per 

Dr.B.McNicholas 11
Prašykite savo l 

suteikti, tuomet pašaukite
groseminko crba aptiekoriaus, jeigu jie negali

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

GABOTITeS "NAl'JlTOSli

Pavasaris
Darau siutus ant orderio. Turiu dideli pasirinkimų gatavų siutų. 
Taipgi iŠprosinu, išvalau ir pataisau.

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Savininkas

1403 So. 49 Ct., Cicero, III. s
Phone Cicero 336

V. ..................... ........

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 

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

CHICAGO, ILL.

Didelis Nupiginimas
Frontinių Setų

menesį, Playbouse teatre, Chi
cago Triibune tarp kita ko sar 
ko: “...jos balsas lengvas colo- 
ratura soprano puikios rūšies 
ir lankstumo.” Dienraštis Chi
cago Journal pareiškia: “...jos 
talentai! įeina stebėtinai pui
kus balsas ir nedaranti klaidų 
technika, visuomet jaučiama 
simpatija ir koks tai ypatimgas 
žavėjimas.” Taip jau atsiliepia 
Chicago Daily News ir kili ei
nantys anglų kalba Cbicagoj 
dienraščiai.

Kliubas Majak (šviturys). 
Tai būrys rusų duodančių įdo
mių scenos numerių. Jie dai
nuoja ir vaidina. Buvusieji 
“Naujienų 
juos 
Šį kartą 
“čigonai” 
dis apie 
burliokai 
valtis upes 
laikai persimainę, ir virvė jau 
tempia burliokus; o žinote, vir
vė gali visaip tempti... kai kada 
už kaklo ir aukštyn. Beje, 
dar rusiška armonika ir šokė
ja.

šokiams. Ir šoksime jauni ir 
senesni, šoksime jaunas die
nas gyvendami, šoksime jaunas 
dienas minėdami.

Susirinkime dar 
dru lietuvių išeivių 
cagoje. Susirinkime 
tą. nes yra “greitos, kaip vil
nys gyvenimo dienos.”

V. Poška.

kartą ben- 
buriu' Chi- 
dar kar-

Reumatizmas
A t

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

jo sugedimą, skaudulius, d 
odos ligas, užsendintas į- - :: 
ar nervų ligas, kok| silp- s
nunią, pūslės, privatines >.~
ar Šlapintos! ligas, atei- 
kito pus Dr. Ross liuo- I
satn pasikalbėjimui apie t
jūsų ligą. Jeigu jus tu- V 
rito sifili, ateikite pas 
Dr. Ross išsigydyti. Pa- 
liaukite bandė sn ne- yjFĄ 
moksliniais gydymais. Ne- * 
paisimas tankiai priveda prie aklumo, 
parallžiaus, ar prie sirgimo visą savo 
amžių.

Silpni vyrai!
vaidina.
koncerte jau matė 

Juoduosiuose gusaruose.” 
jie duos numerius 
ir “Burliokai.” Žo- 
“Burliokus:” seniau 
už virvės tempdavo 

pakrančių, dabar

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

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina yiršmi- 
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, 1LL.

In-Mo-Ray ir specialia gydymas su
grąžino tvirtumą ir vyriškumą tūkstan
čiams pacientų. Dr. Ross gydymas bu
vo sėkmingas per virš .30 metų. Ką jo gy
dymas padarė tūkstančiams kitų, tai pada
rys *lr dėl jus. Geriausias gydymas. — 
žemos kainos. — Ateikite šiandie.

35
DR. B. M. ROSS
S. Dearborn St., kampas 
Monroe St., Chicago
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS

Tris dešimt metų šiame name. Imkit 
elevatorių iki penkto augšto. Priėmimo 
kambarys vyrams 500, moterims — 508 
kambarys.

Valandos: Kasdie 10 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų, Nedėiiomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų, Panedėliais, Seredo- 
mis ir Rubatomis nuo 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.

i •

Velykų siuntiniai kablegrama kainuo
ja tik penkiasdešimt centų ir pinigai 
pristatomi į tris ar keturias dienas

Tūkstančiai žmonių įsitikino, kad viena
tinis būdas pasiųsti pinigus Lietuvon’yra 
per musų kablegramų sistemą, kuri yra 
geresnė už visus kitus žinomus budus šia
me dalyke.

Mes išsiunčiame kablegramas kiekvie
ną dieną ir kada tik ateisite, jus galite būti 
tikri, kad jūsų pinigai bus gauti į tris ar 
keturias dienas.

Jei jus pabandysite mus vieną sykį, 
jus pamatysite, kad musų patarnavimas 
yra pigiausias.

. CENTRALTSrBANK
TRUSTIN® KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

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 krautuvės.

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 Suile Manufacturers

JOSEPH KAZIKATTIS
. 4140 Archer Avenue, Chicago

Turo Francisco ir Richmond
Fhone Lafayette 9733

Viešas Pranešimas
Šiuomi pranešu savo visiems kostumeriams ir draugams, kad aš, D. Ku

raitis, palikau vienas biznyje nuo 1 d. sausio, 1929 metų. Per tą trumpą lai
ką jau padariau permainų garaže, kaip tai: pabudavojau reguliarę “Repair 
Shop”, pabudavojau greasing outfit dėl gryzavimo karų ir gavau mechani
ką iš Studebaker kompanijos, dirbusį kompanijoj per 15 metų. Tiesiog ati
darau autorizuotą Service Station dėl Studebaker autų. Nuo šio laiko pas 
mane Studebaker savininkai gaus tinkamesnį patarnavimą ne kaip Stude
baker Ko., nes musų kainos prieinamos ir bus greitesnis patarnavimas. 
Taipgi sutvarkiau geriau ir išlaukinę sistemą: turiu porą nuolatinių sales- 
manų ir pats galiu ištrukti iš ofiso ant bile pašaukimo, nes ofise turiu pa- 
gelbininkę. Tiesiog turiu organizaciją, kuria pilnai galiu suteikti patarnavi
mą kaip “service”, taip ir mainyme arba pirkime naujų autų. Užkviečiame 
atsilankyti pas mus ir pamatyti naujų modelių.

Milda Auto Sales
806-8 W. 31 St. (prie Halsted St.) • Telefonas Victory 1696

D. Kuraitis, savininkas /
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS
Subscription Ratas:

$8.00 per year in Canada .
$7.00 per year outaide of Chicago.
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8c per copy.
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drovė 1789 So. Halsted St., Chicago, 
m. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltui 

Metams ....   $8.00
Pusei metu ...------------------  — 4.00
Trims mėnesiams________ — 2.00
Dviem mėnesiam________ — 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per iineiiotojua:
Viena kopija ------———-----— 8c
Savaitei ................ 18c
Minėsiu!------------ . . , w. 71c

Suvienytose Valstijose, ne CHcagoje, 
paltui

Metams----------------------■■■ ... $7.00
Pusei metų------------ ------—. 8.50
Trims minesiams ____ — 1.75
Dviem mėnesiams__________ 1.25
Vienam mėnesiui________ — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams$8.00
Pusei meti_________________4.0$
Trims mėnesiams _— 2.50

I

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

kių, šmeižiančių kairiųjų srovių darbuotojus Vilniaus 
krašte netrūksta. Juk tenai per pastaruosius metus su 
viršum laiko eina aitri srovių kova, o tokioje kovoje 
klerikalai ir fašistai priemonių nepaiso (ką visi gerai 
žino,ir iš patyrimo Amerikoje). Bet plačioji musų vi
suomenė jau pusėtinai sugeba atskirti pelus nuo grudų, 
ir ji nesiduos vedžioti už nosies nei klerikalų organui, 
nei kam kitam.

Kaltinimai be įrodymų yra šmeižtas!
— ■ I *................ Į ..I . , ,| I ih. »!I|I«IH,. I ■■ I <« I

MIELI BROLIAI

ANGLIJOS KONSERVATORIAI VĖL SUMUŠTI

Vakar Anglijos konservatoriai vėl gavo smūgį. Pa
pildomuosiuose rinkimuose į parlamentą North Lanark 
distrikte, Škotijoje, laimėjo Darbo Partijos kandidatas, 
Miss J. Lee. Už ją paduota 15,711 balsų, už konservato
rių kandidatą — 9,133 balsai, ir už liberalą — 3,488 b. 
Darbo Partija, vadinasi, laimėjo daugiau kaip šešių ir 
pusės tūkstančių balsų dauguma.

Tuo tarpu pereitais rinkimais buvo išrinktas kon
servatorius. !

Pirmuose šios savaitės papildomuose rinkimuose, 
kaip jau buvo pranešta, konservatoriai apgynė savo 
mandatą (East Toxteth distrikte), bet daug mažesne 
balsų dauguma, negu prieš penkerius metus.

Tai liudija, kad visuotini rinkimai, kurie įvyks ge
gužės mėnesio pabaigoje, bus ne piknikas Anglijos reak
cininkams.

Ar Jus žinote tuos geriau
sius Lietuvos sūnūs, kuriems 
Lietuvos gerovė yra branges
nė už gyvastį, kurie su didžiau
siu pasišventimu gynė Tėvynę 
nuo bolševikų, bermontininkų, 
lenkų ir išvadavę Ją iš svetimo 
jungo, visą laiką stovėjo demo- 
kratybes sargyboje ir savaip 
supratę liaudies teises, gynė 
jas ir už tai neteko laisvės. Jau 
dveji metai, kaip jie nemato 
saulės spindulių šviesos, negali 
kvėpuoti gausiai visiems dova-

ĮVAIRENYBES
/ ‘ . . ■ »

Biržų apskr. seimelis vie
šiems darbams paskyrė 120 
tukst. litų. Bus grindžiamos 
didesnių miestų gatvės.

šiomis dienomis apie Raguvą 
smarkiai platinama Amerikoje 
išleistos biblistų knygos, žmo
nėms nepatinka, kad tose kny
gose neigiamas pragaras.

Šiomis dienomis Varšuvos po
licija pamatė žmogų besine- 
šantį maišą, iš kurio tekėjo krau

FINANSINIAI SKANDALAI LENKIJOJE

Prieš kiek laiko buvo pranešta, kad Lenkijos sei
mas privertė rezignuoti Pilsudskio finansų ministerj 
Czechowiczą už tai, kad jisai sauvališkai peržengė biu
džeto ribas, išleisdamas apie $64,000,000 daugiaus, negu 
buvo numatyta seimo patvirtintoje sąmatoje.

Tas buvęs ministeris, kaip sako vakarykščia tele
grama iš Varšuvos, dabar tapo formaliai seimo apkal
tintas ir bus teisiamas tam tikros komisijos, susidedan
čios iš aštuonių seimo ir keturių senato atstovų, pirmi
ninkaujant Vyriausiojo Tribunolo pirmininkui.

Kartu su žinia apie ex-ministerio apkaltinimą atė
jo pranešimas apie kitą dar didesnį finansinį skandalą 
Lenkijoje. Telegramos sako, kad Lenkijos seimo inves- 
tigacijos komisija atidengė tikrą “Teapot Dome”, i ku
rį esą įvelti vienas senatorius ir vienas seimo atstovas. 
Juodu vedę derybas su valdžia dėl pirkimo Rotschildų 
aliejaus akcijų ir jiem prikaišiojama apgavystė ir kyšių 
ėmimas. Vienas kaltinamųjų, senatorius Miklaszewski, 
nusižudė, kuomet tardymo komisija pareikalavo jo pa
siaiškinimų.

Matyt, kad “aukštosiose sferose” Lenkijoje yra 
daug puvėsių. Ir charakteringa yra tai, kad tuos puvė
sius kelia aikštėn ne diktatorius Pilsudskis, kuris žadė
jo apvalyt valstybę nuo korupcijos, bet — seimas.

Jeigu diktatoriui butų pavykę nutildyt sėimą arba 
jį visai išvaikyt, tai valstybės iždo eikvojimai, sukty
bės ir graftas, kurie dabar tapo atidengti, butų galėję 
tarpti ir bujoti, niekieno nekliudomi. Žmonių renkamas 
parlamentas visgi, pasirodo, yra nepalyginamai geres
nis daiktas, negu diktatūra, kad ji ir nebūtų taip žiauri, 
kaip Mussolinio arba Stalino.

ŠMEIŽTAS
•

Chicagos “Draugas”, neva imdamas savo globon 
ponią Vileišienę ir “gindamas” ją nuo Vilniaus Vadavi
mo Komiteto, paskelbė negražių insinuacijų prieš žino
mąjį vilniečių darbuotoją, Dr. D. Alseiką, ir pažangių
jų vilniečių įsteigtąją “Kultūros” draugiją. Jisai tvirti
na, kad minėtasai darbuotojas ir jo bendradarbiai buvę 
pašalinti iš Vilniaus Lietuvių Komiteto dėl to, kad jie 
susidėję su “plečkaitininkais”, kuriuos globoja Pilsuds
kis.

Mes esame įsitikinę, kad tai yra nepamatuotas ir 
nedoras priekaištas. Nors Dr. Alseika nėra tos srovės 
žmogus, kuriai mes simpatizuojame, bet pas mus nėra 
nė mažiausios abejonės apie jo teisingumą ir atsidavi
mą Lietuvai. Galima žmogaus nuomonėms nepritarti, 
galima jj kritikuoti, bet galima kartu jj ir gerbti. Dr. 

Alseikos darbai praeityje yra tokie, kad nė vienam svei- 
kai ir bešališkai protaujančiam žmogui negali ateiti nė 
mintis į galvą apie jo draugavimą su kokiais ten Pil
sudskio talkininkais.

Mes gauname to veikėjo redaguojamą žurnalą “Vil
niaus Šviesą” ir iš jo straipsnių matome, kad Dr. Alsei
ka ir jo bendradarbiai ne tik nėra kokie ten “plečkaiti- 
ninkai”, bet griežtai pastaruosius kritikuoja. Tai yra 
faktas, kurį kiekvienas gali patikrinti. O kuo remiasi 
tie, kurie Dr. Alseiką šmeižia? Jie remiasi kažin kokiais 
privatiniais “pranešimais” ir pletkomis.

Galima pilnai tikėti, kad pletkininkų ir pletkinin-

nojamu oru, sunkiomis muro 
sienomis atskirti nuo gyvojo 
pasaulio, nuo savo šeimų ir al
kanų vaikučių. Jiems atimtos 
visos žmogaus teisės. Tai yra 
musų politiniai kaliniai Lietu
voje. Jų vardu mes kreipiamės 
į Jus, Mieli Tautiečiai, padėkite 
mums juos sušelpti, pagelbėkite 
savo duosnia ranka remti Jų 
nelaimingas šeimas ir badau
jančius vaikus, skirkite, kad ir 
nedidelę dalelę iš tų lėšų, kurias 
manote sunaudoti pasilinksmini
mams ir pramogoms. Tuomi ne
sudarysite sau didelios skriau
dos, o nelaimingiems daug pa
dėsite... ' .

Mes tikimės, kad musų prašy
mas bus Jūsų išgirstas, ir ne
laimingieji susilauks gausios 
paramos.

Padėkite—.
Felicija Bortkevičienė, 
Jadvyga šileikaitė.

1929 m. kovo 1 d.
Kaunas, Gedimino g. 38 N r.

P. S. Aukas prašome siųsti 
“Lietuvos žinių” redakcijon, 
Kaunas, Gedimino gat. 38.

Radios
Milžiniškas 

Pasirinkimas

(Atytotic
Majestic, 8 tūbų, dynamic speake- 
ris, už

$137.50

Brunsvvick, 7 tūbų su viskuo, už 

$95
Freshman, 7 tūbų, už 

$69
Atvvater Kent, 8 tūbų, už

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

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boutevąrd 4105

Phone Virtiniu 20.54

JOSEPH VILIMAS
Namu S t a t y m o
KONTRAKTOR1US

4558 S Avė f III

jas. Atrišę maišą persigandę 
policininkai pamatė nukirstą 
žmogaus galvą. Maišo savinin
kas pasirodė esąs pamišėlis. 
Paklaustas kodėl jis taip pada
rė, atsakė, kad taip padaryti 
jam liepęs Mykolas .Arkaniolas, 
nes toj galvoj buvęs šėtonas.

Trebkalnyje netoli Veviržėnų 
ūkininkas Kekys per baliuką su
siginčijo, kad jis per pusvalan
dį išgers litrą spirito. Lažybas 
laimėjo, bet visiškai pasigėrė. 
Svečiams skirstantis, Kekj iŠ-

nešė j tvartą, kur jis nežinia 
kokiu budu pateko į kiaulių 
gailių. Ten ji kuilys negyvai 
užkmmtė.

Rusijoj ties Rostovo prie Do
no miestu pralėkė milžiniškas 
meteoras, kuris buvo matyti per 
100 kilometrų aplink. (“L. U.).

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

V.- - —

VIENAS TONAS AR ŠIMTAS!
Nežiūrint kokio didumo bus jūsų užsaky
mas ant anglių ar koksų—ar vienas tonas, 
ar šimtas—jis gaus iš mus tiek pat rūpes
tingą patarnavimą.
Mandagus patarnavimas, greitas ir patiki
mas pristatymas.

\ -V*) • ’’

PIRKIT SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

(gnsjągĮgrs (ompany
HMsfflBftcOAL- COKE-JCE

PbO‘,uC’ BUILDINC MATERIAL

Lietuviams Pasididžiuoti
Naujas Puikus Didelis Teatras

Prie 35-tos ir Halsted St., Chicago, III.

*CH**W*

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

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

Ta} 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—taip 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.

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. j

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 serą 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. Procentų, taksų, apdraudos ir kitų išlaidų pirmais metais bus $16,950; atėmus tą iš 
gaunamų $36,000.00, liks apie $20,000.00. Iš šitos sumos už metų bus numokėta $7,500.00 pirmo 
morgičiaus, o likusius pinigus šėrininkai galės kasmet pasidalinti kaipo savo pelną. Taigi teat
ras ne tik pats užsimokės, bet ir visą laiką duos savininkams gerą metinį pelną ant indėtų pinigų. 
Tuo tarpu vertė šėrų nuolat augs su kiekvienu pirmo morgičiaus numokėjimu.

Sunku yra rasti vieta, kur pinigai galima būt indėti taip saugiai, taip pelningai ir su tokia 
didele nauda ir garbe, kaip j šj 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.

1 • ■■ -11- ' ~~ r ——————— -........ <
Vardas..........................................................Iškirpkite šį kuponą ir tuojaus prisiųskiV į 

THEATRE BUILDING CORPORATION 
819 W. 35th St., Chicago, III.

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

Adresas

“Securities in Class ‘D’ under Illinois Securities Law—These are Specttlative Securities”.
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Tarp Chicagos
Lietuvių _j

---------------  ■-------------------L---------------- 1 i

Pirmyn choras
Pirmyn choras rengia teatrą, 

koncertą ir balių sekmadienj, 
balandžio 7 dieną, Spaulding 
saleje, 3312 W. North Avė.; 
pradžio 7:30 vai. vakare.

Pranešęs, kada ir kur tas pa
ilgimas bus, norėčiau tartį“ ke
letą žodžių apie choro darbuo
tę-

Musų Chicagoj yra lietuvių 
draugijų,- kurios turi dūdelės 
reikšmės atskiriems būriams 
žmonių, priklausantiems joms. 
Tokioms organizacijoms gali
ma skirti musų pašalpines 
draugijas.

Yra vėl kitokių draugijų, ku
rios turi daug platesnės reikš
mės. Tokioms draugijoms pri
klauso musų dramatiniai rate
liai, politinės grupės, chorai.

Skirtumas tarp šių dviejų rū
šių draugijų, bendrai imant, y- 
ra toks, kad pirmosioms (t. 
y. pašaipūnėms) priklausantys 
asmenys laukia iš jų ir gauna 
viš-upirma materialės naudos- 
Priklausantys gi antrajai drau
gijų rūšiai žmonės materialūs 
naudos iš priklausymo neturi 
ir dirba dažniausia veltui, o ne 
retai prie darbo dar ir savo 
centą prideda. Mokestis, kurią 
šių paskutiniųjų draugijų na
rės ir nariai gauna, yra vien ži-

nojimais, kad jie dirba naudin
gą daugumai musų žmonių 
dahbą.

Ir todėl, kad jie dirba tokį 
darbą, pareiga kiekvieno žmo
gaus, suprantančio šio darbo 
svarbą, paremti jį — aktyve 
taika arba atsilankymu į pa
rengimus. \

Klausimas teciaus gali būti, 
ar tas darbas yra naudingas. 
Reikia pasakyti — taip! Jei ne 
prakalbos, ne paskaitos, ne pa- 
rem&imai, jei ne visas tas kul
tūrinis darbas, kuris dirbta iki 
šiol, tai veikiausia daug, daug

KENTĖJO PENKIS 
METUS

METĖ DARBĄ
Atgavo sveikatą ir jėgas 

vartodamas 
Nature’s Lawlax

"AA norėčiau, kad galėčiau pasimatyti su 
kiekvienu sergančiu, vargstančiu ir nusimi
nusiu delei ėmimo stiprių vaistų, kurie nie
ko gero jiems nepadarė; kad pasakyti jiems 
apie tuos stebuklus, kurie juos laukia to
se mažutėse mėlynose 25c dėžutėse NAT
URE’S LAWLAX”, sako p. Calvin Smitjt, 
gerai žinomas manažeris Ford Truck De
partment.

“Aš išbandžiau daugelį skirtingų vaistų 
per pastaruosius dvejis metus, tęsė p. Smith, 
bet NATURE’S LAWLAX yra skirtingi, yra 
pastebėtini. Aš kenčiau nuo skilvio pakri
kimo ir kiekvieną kartą kai aš ką valgy
davau, likdavau išpustas nuo gasų per dau
gelį valandų. Aš buvau taip nervuotae, kad 
retai naktį ramiai miegodavau ir vis ėjau 
prastyn iki buvau priverstas mesti savo dar
bą. Vieną dieną, kai aš sėdėjau palei langą 
Ir galvojau kas su manim pasidarė, aš pa
stebėjau kaimyną, turintį bėdos su savo ka
ru. Aš išėjau, daviau keletą patarimų ir 
už tą gerą darbą aš esu laimingas, sveikas 
žmogus šiandie. Mano kaimynas p. Douglas 
sako: ‘Calvin, ar jus pabandėt NATURE’S 
l,AWLAX, kuriuos aš rekomendavau aną
dieną?’ Suprantama, aš atsakiau “Ne”, nes
aš buvau bandęs daug vaistų, kurie nesu
teikė man naudos. Jis spyrėsi, kad aš lip-
čiau i karą ir nuvežė mane i aptieką. kur 
mes gavome 50c dėžutę NATURE’S LAW- 
LAN. Kai aš pirmą kartą pamačiau tą ma
žą mėlyną dėžutę, aš abejojau. Aš maniau, 
kad jie bus kaip ir visi kiti, bet aš noriu 
pasakyti, kad NATURE’S LAWLAX apga
vo mane. Jie pilnai atitiko. Jau nuo ant
ros dienos aš pradėjau jaustis visai kitaip. 
Už dešimties dienų aš jaučiaus daug ge
riau. o už trijų savaičių aš sugryžau į dar
bą.

Taip, tamsta, jus turite daug ieškoti, iki 
surasite vaistus, kaip NATURE’S LAWLAX, 
ir kol aš gyvensiu, aš juos girsiu nž tą ge
rą, kokį jie man padarė.”

lietuvių dar ir šiandien tebe
dirbtų stok j arduose, kaip kad 
jie dirbo ką tik atvažiavę iš 
Lietuvos. Musų kultūrinis ju
dėjimais, net buvusios ‘‘pešty
nės,” kurias šiandien taip grie
žtai pasmerkia kai kurie ra
maus budo žmonės, prisidėjo

prie paskatinimo lietuviams to
bulintis, laviitis, gerinti savo 
padėtį.

Ir viena tų kultūrinių draugi
jų musų gyvenime buvo ir y- 
ra Pirmyn Mišrus Choras. Ji
sai savo ilgų metų darbuote irž-

sitarnavo Chicaigois lietuvių pa
ramos. Reikia tikėtis, kad jie 
tatai supras ir parems šį Pir-

myn choro parengimą skaitlin-r Jei nori išmokti 
gai atsilankydami jin. gerai rašyti _

Rėporteris nusipirk typewriterj

Turner’s Jau

Rūbai dėl vaikinų ir 
studentų randasi musų 
name ant antro aukšto

Bei tikros ekonomijos ir naujos mados stylių, 
jūsų sūnūs pas mus ras dfdžiausį pasirinki
mą. Musų visas antras aukštas yra skirtas 
tik jaunuoliams ir jie čia didžiausi pasirinki
mą pavasarinių ir Velykoms apredalų ras.

TURNER BROS.—Antras aukštas

Šlifuoti Akiniai
DYKAI Išbandymiu

Puikus 
Zylo-Shell 
rėmai pagra 
žiną veidą

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

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

Mano ŠVELNIOS ŠVIESOS akiniai su 
gražiais, paauksuotais ZYLO-SHELL rė

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

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

juos ir jums nieko nekainuos.
DR. G. SERNER

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGKIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

Yra Prisirengęs Velykoms!
“The Store of Personai Service“

. Ankstybi Pavasariniai Modeliai 
Vyrams ir Vaikinams

Dar niekad pirmiau musų stakas nebuvo taip pripildytas, kaip 
dabar; mes dabar turime visus modelius, materiolą ir spalvas. 
Augštos rųšies ir konservativiškų vienodų spalvų, viena arba 
dviem eilėm guzikų, kokie tik jums labiausiai patiks.
Turime puikius viršutinius kautus Chesterfield arba polo stylių

Siutai nuo $30 iki $70
Viršutiniai kautai nuo

$22.50 iki $60
I /

Tiktai žymiausi ir visoje šalyje išdirbiniai 
yra parduodami čionai. Mes parduodame 
šių išdirbysčių: Kuppenheimer, Fashion 
Park, Goodman and Sons, G G (i ir Simon 
Ackerman ir už tai kainos yra $10 iki $15 
pigesnės, negu vidurmiesčio už tą rųšį rū
bų. Netik, kad mes pigiau parduodame, 
lx>t taipgi “Garantuojame pilną užganė- 
dinimą.”

Pilnas apredalų pasirin
kimas musų naujame 

Annex
Vyrai nudžiugs pamatę kokios rųšies jie gau
na čionai visokių apredalų, kurie randasi mu 
sij naujame Annex ir viskas labai pigiomis 
kainomis. Čia randasi visi nauji pavasariniai 
styliai—skrybėlės, — kaklaraiščiai—pančiakų 
ir kitų reikalingų dalykų.

TURNER BROS.—W ĖST ANNEX

Turner Bros. Clothing Co.
Piet-vakarinis kampas Halsted ir Roosevelt Road ' .

'Less 
Tubes

8 tūbos, įskaitant rectifier. 
Naujos Rųšies Electro-Dyna

mie Kalbėtuvas.
Push-Pull Amplifikacija.

Nereikia Antennos
Perdėm elektrikinis; visai 

sausas.
Puošnus Console Modeliai. 
“Neutrodyne-Plus”.

Naujas Philco 
Console

PUOŠNUS Louis XVI ka- 
binetas, geriausio subu
davojimo ir elegantiško 
užbaigimo. Riešuto pane
les atsargiai parinktos dėl 
rievių gražumo ir vieno- 
dumo. Turi 8 tūbų (įskai
tant rectifierį) Philco Re- 
ceiverį; jėgos parupinto- 
ją; jbudavotą “aerial” ir 
Naujos Rųšies Electro- 
Dynamic Kalbėtuvą.

Taipjau kiti gražaus 
darbo modeliai — ateiki
te ir pamatykite juos.

New H odei

MC. U 5. PAT. OF*.

AII-H.ECTKIC RADIO
Philco “Neutrodyne-Plus” Radio vi

sur pagarsėjęs pasisekimu tolimiausių 
vietų, jautrumu pagavimo ir gražumu 
tono — DABAR dar geresnis negu ka
da buvo pirmiau! Didesnės jėgos, di
desnio balso, net jautresnio pagavimo. 
Ir nors yra gražiausiuose kabinetuose, 
už nepaprastai žemą kainą.

Su Naujos Rųšies
Electro-Dynamic Kalbėtuvu

Pagalios, Dynamic Kalbėtuvas, kuris duoda jums 
muziku, kokia ištiktųjų ji yra — augštas gaidas, 
taipjau ir malonias žemąsias. Nėra nenatūralaus 
griaudimo; nėra susiliejusių tonų. Kalba yra aiš
ki ir suprantama. Ir milžiniškas balsas be neaiš
kumų. Pastebėtinai atitinka tikrajam balsui.

Dykai Demonstravimas Namuose
Lengvus išmokėjimai, jei jus nusispręsite pirkti.

......><-, Oranų <‘a.. - > . . ■■ , .. . ..#</ i '“’.T.p, . ?t.

Ateikite — Pasiklausykite - - Nėra Prievartos

Peler Barskis Furnitūra House
“The Home of Fine Furniture”

1748-50 West 47th Street Telefonas Yards 5069

. VISAME PASAULYJE NĖ VIENAS KITAS RADIO 
NEIŠSISKIRIA IŠ KITŲ KAIP

CROSLEY RADIO
SU SUPER DYNAMIC KALBĖTUVU

7 Tūbų 
Perdėm Elektrikinis

Su gražiu užslenkančių durų kabinetu ir 
Super Dynamic Kalbėtuvu. .

Tik per kelias dienas!

103.00
Be tūbų
S2.00
Į Savaitę

Visus juos atidžiai apžiūrėk. Apžiūrėk kiekvieną dalį. Palygink 
toną — palygink tvirtumą subudavojimo — gražumą — tada jus 
patys įsitikrinsite. Mes duodame daugiau už dolerį, negu jus ga
lite gauti bile kurioj radio sankrovoj Chicagoj. Musų tikslas yra 
duoti jums kokybę už žemiausiai galimą kainą.

Įmainykit savo senąjį radio, ar muzikali instru
mentą kaipo dalį {mokėjimo.

PIRKITE CROSLEY SU PASITIKĖJIMU IŠ LIPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE, KUR PATARNAVIMAS YRA UŽTIKRINTAS

LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE
“The House of Service”

4916 W. 14th Street
Tel. Cicero 132!) ’ Cicero, Illinois

Atdara vakarais iki 10 vai. ir nedėliomis iki 4 valandos
-v-
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BIBLIJOS
STUDENTAI

i
Kalbės per Radio I

Nedėlioj
Lietuves Akušerės

Kovo-March 24, 1929r už numirti-

ArManaiPirkti

“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 
Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno. —Birutė

$&

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad imu 

pa Veikslų 
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus,

•įi

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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.

Ką mate ir nugirdo 
Reporteris
(Post mortem)

Vieni tvirtina, kad dievas su-! 
tveręs žmogų. Kiti sako, kad 
žmogus sutvėręs dievą. Keno 
teisybė?

Po ilgų studijų, esu linkęs 
pritarti paskutiniųjų nuomonei. 
Matote, kokios nors Edisono, 
Micbelsono ar‘l>a Einšteino die
vas, jeigu jie turi jj, be abejo
nės, skyriasi nuo lietuviško pa
rūpi jono dievo, šio dievas, sa
kysiu, skiriasi nuo bušmeno. 
Ir kiekvienas žmogus, man ro
dos, ne tik sutveria dievą, bet 
dar sutveria jį savo paveikslu.

VVell, kai pirm metų 
gon atvyko vienintelis 
vis pranašas ir naujos 
ros religijos skelbėjas,
karto tik pažvelgus į jį, buvo 
numanu, kad- jo dievas ir reli
gija tikrai skiriasi nuo kitų — 
nes koks yra žmogus, tokia jo

Pranešimas Kenosha ir Racine 
lietuviams

SLA generalinis organizatorius, 
p. A. Žukas, sakys prakalbas Keno
sha kovo 23 d., 7:30 vai. vakare, 
Gerinau American Home svetainėj.

Racine — kovo 25 d., 7:30 vai. 
vakare, 12th St. Hali. įžanga kaip 
Kenosha, taip ir Racine yra dykai.

Kviečiami į aukščiau suminėtas 
prakalbas kaip suaugę, taip ir jau
nimas. Visi lietuviai skaitlingai su
eikit paklausyti gero kalbėtojo apie 
musų lietuvių pačius būtiniausius 
reikalus. —M. Kasparaitis.

T. M. D. 22 kuopos susirinkimas. 
— Kovo 24 <1., Nedėlioj, 2 vai. po 
pietų, Chicagos Lietuvių Auditorium 
ant trečių lubų, p. I. šuolio raštinėj 
jvyksta susirinkimas 22 kuopos T. 
M. D. šiame susirinkime bus duo
damas knygos, tai 1928 leidinys.

Malonėkite visi nariai atsilankyti 
ir atsiimti savo prigulinčias knygas.

Kuopos Valdyba.

Draugystė šv. Juozapo L. M. lai
kys savo susirinkimą kovo 24 <1. iš 
priežasties Velykij šventės vieną sa
vaitę pirmiau. Susirinkimas Įvyks Š. 
Kryžiaus parapijos svetainėj, prie 
46-tos ir Wood gatvių. Visi draugai 
esate kviečiami susirinkti kuoskait- 
lingiausia, nes yra svarbių reikalų.

S. Anušauskas, rašt.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Chica- 
lietu- 

ir ly
tai iš

i
Joniškiečių L. K. Kliubo mėnesi

nis susirinkimas įvyks 24 d. kovo, 
G. Krenčiaus svet., 4600 S. Woo<| 
St., 1 vai. po pietų. Malonėkite vi
si atvykti susirinkimai), nes turim 
svarbių reikalų aptarimui. Meldžiu 
atlikti narystės pareigas — užsimo
kėti metinę duoklę 
sius. —A.. Ančiutė, sekr.

pagrabus, po- 
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 1546 

Chicago, III.

I 
I

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

■

šokėja Mme GRIBOVA
dalyvaus Lietuvių socialistų vakare sekmadieny, kovo 24 d., 

keletą rusų tautinių šokių.
kuri
Lietuvių Auditorijoj ir išpildys

išro- 
kitu 
atsi-

’Musų pranašo religija, 
d ė, nieku bu d u nepražus 
tar|M'. Ale •žiūrėkit kas 
tiko. Trys ar keturios dienos

Sol EIlis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greita* patarnavimas. Kre
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
TeL Cicero 130

Specialistas rydyrne chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei ak apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išėgzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State St. Nuteisė kalėti Wm. C. VVood’ą 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

iki 1 po pietų.

atgal pranašas neteko barzdas, 
nusikuto ją iki šaknų.
dabar gatve 
gus, niekuo 
tu.

Ir ne tik

Fina jis 
žmogus kaip žmo- 
nesiskiria nuo <ki-

Viskės savininkas lai 
mėjo $56,234

RADIO
iš stoties W-0-R-D, Chicago, 
III., 202 moters 1480 kilocykles. 
Pradžia lygiai nuo 2 vai. iki 4 
po pietų (Standard time). Bus 
malonu pasiklausyti linksmos 
muzikos, giesmių ir kalbų. Bus 
pasikalbę j in;as, Naujadienio su 
šviesanėšių. Ir kalbės F. zavist, 
temoje: Apie Velykas.

geriausiai pirkti
— Combination,

lai. Kol pranašas 
buvo barzdotas, tol jo religija 
išrodė lyg palaidų žabų krū
va. Dabar įgi jo religinėj sis
temoj prasidėjo naujas proce
sas. Tiksliau pasakius, nespė
jo pranašas nuskusti barzdą, o 
jau persiėmė gryniausia biznie
riška tikyba ir jos reikalavi
mais: pasiėmęs baksą vaistų 
trejų-devynerių — vaikštinėja 
po gryčias ir varo bizni kaip 
bet kuris kitas agentas; pradė
jo krauti pirmų milioną ir ško
tas mokėti.

Musų (t. y. išpažįstančių biz
nio religija) žvilgsniu, taip ir 
turi būti. Bet kas paveldės tų 
naują ir tyrų pranašo religijų? 
Išrodo, kad ji dingo nepražy- 
dusi.

Ak 
ji yra

Circuit teismas nusprendė, 
kad Bailroad Terminai and 
Stcrage kompanija sumokėtų 
Michel Feinbergui $56,234 už 
snapsą. Feinberg laikė sandėly 
250 skrynių snapso. Kilus gai
srui, šnapsas žuvo. Teismas 
pripažino, kad kompanija pri
valanti atlyginti nuostolius.

Mes patariam 
Radio ir Victrola 
tai bent turėsi geriausią muziką sa
vo namuose, 
užganėdintas 
netu.

Tai žinai, kad busi 
taip gražiu kabi-

Pirmiausia 
ir dasižinok 
parduodam 
be nuošimčių.

Musų Radios tikrai 
tos. Mes užlaikom

pamatyk 
apie jų 

lengvais

musu Radios 
kainas. Mes 
išmokėjimais,

yra garanluo- 
dideli staką 

Victor lietuvišku rekordų; tie rekor
dai nauji išeina kas savaitę.

ta Amerika, Amerika — 
tikrai “melting pot.”

Reporteris,

Roseland

1 po

PRANEŠIMAI
--------------------- k

Visi Naujienų Spulkos nariai ma
lonėkite priduoti savo knygutes dėl 
patikrinimo ne vėliau kovo 30 die
nos.

Taipgi užsimokėkite užvilktas mo
kestis, kad nereiktu uždėti bausmes.

Naujienų Spulkos^ Sekretorius
A. Rypkevičia.

J. J. STASULANIS

Eagle Music Co
3236 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
Telephone Victory 6736

North Sidės S. L. A. 226 kuopos 
Jaunuolių Skyrius rengia Teatrą, 
Koncertu ir Balių, šeštadienio vaka
re, Kovo 23 d., 1929, Spaulding sve
tainėje, 3312 W. North Avė., kam
pas Spaulding Avė.

Kitas programas bus Wilkes 
Barre, Pa. iš stoties W-B-A-X, 
248 meters 1210 kilocykles, ly
giai nuo 2 vai. po pietų (East- 
ern time). Kalbės J. R. Muzi
kantas, temoje: Ar Amžinas 
Gyvenimas ant žemės Yra Ga
limas?

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

valgius
A. A. NORKUS.
750 We8t~ĘZ^J/ 

i 31st St.

Graboriai

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
nom* visokiuose rei

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

Akių Gydytojai

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

3265 So. Halsted St

705

Dutch Boy White

Velvet
Fiat
Balta

Maleva
SI.69
Galionas

Lead 100 svarų 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną.
Stiprios 6 pėdų kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Rockwell Street 

Lafayette 4689

Vakar kriminaliame teisme 
teisėjo Commerford kambariuo
se, buvo nagrinėjama William 
C. Wood byla. Teismas pripaži
no Woodą kaltu ir paskyrė jam 
bausmę kalėti nuo 1 iki 10 me
tų. Del Woodo operacijų nuken
tėjo daug žmonių, jų tarpe ir 
Roselando bei Pullmano lietu
vių. Atlyginimo bent dabartiniu 
laiku nukentėjusieji negaus. 
Wood prisipažino buvęs kaltas. 
Teisme buvo susirinkę ne mažai 
žmonių. —Report.

Didelis koncertas, rengiamas Chi
cagos L. S. S. kuopų, įvyks ateinan
tį sekmadieni, kovo 24 d., 7:30 v. 
vak.. Lietuviu Auditorijoj 
Halsted St. 
gražus programas, kurį išpildys: b. 
Chicagos Civic Operos dainininkė 
Nitą Obrassova, kliubo “Majak” na
riai, smuikininkas Milton Nelson, 
neregis muzikas Boleslovats Birontas, 
Pirmyn Choras ir Jaunosios Birutės 
Choras. Paskui šokiai ir balius. 
Visi kviečiami atsilankyti į šį nepa
prastai gražu koncertą. įžanga tik 
75c. ir $1. — Rengimo Komisija.

3133 So.
Bus labai margas ir

Pilna Fizinė
ir Analitinė

Egzaminacija

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Specialiai dėl velykų

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

Tegul 
jums; 
NESE 
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

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.

24 Mėnesiai

Adv. šlakis jau su 
grižo iš atostogų

Adv. A. A. Slakis buvo išvy
kęs atostogoms. Ilsėjos porą 
savaičių. Vakar jisai sugrįžo 

i Chicagon ir pasinėrė vėl savo 
j praktikom P-as Šlakis jaučiasi 
gerai pasilsėjęs ir atgaivinęs 
energiją. —Report.

Cicero

bintas.

Del išmokėjimo
Namų apšildymo 
reikmenys ir plum-j Draugystė Lietuvos Kareivių

Draugystė Lietuvos Kareivių
Parduodame ir jve- ne juokais bruzda. Paskutinia- 
dame namų apšil- me susirinkime Draugystėn įs- 
dymo reikmenis, tojo 15 naujų narių, diktų, svei- 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St. 

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

kų vyrų. Dar keletas aplikacijų 
liko busimam susirinkimui.

Uniformų skyrius taipgi bruz
da, praktikuoja, rengias Vely
kų nakčiai ir taipjau rengias 
dviem vakaram. Serijos yra pla
tinamos, biletai pardavinėjami, 
žodžiu, dirbama
priežodis sako, kad kas dirba, 
tai ir turi. Tai yra teisybė.

Korespondentas.

Specialiai Velykoms

♦

ne juokais. O

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 

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

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

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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REUMATIZMAS
Ar jus, ar kuris iš jūsų draugų kenčiate?

PAGELBA už mažiau, negu kainuoja vienas 
daktaro pašaukimas.

TURĖKIT JŲ SAVO NAMUOSE 
W. J. REMEDIES padaro stebuklus 

10 dienų gydymas $2.00 
WALDO JOYCE CO.

Chicago.120 S. State St
WALDO 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 gydimo.

MARTIN BOURNE 
1680-78rd St., Brooklyn, N. Y.

t

Specialia bandymo pasiūly
mas 50c.
Vardas ..........................................
Gatvė ..........................................
Miestas ......................................
Valstija ......................................

WALDO JOYCE
120 S. State St., Chicago 
Nepardavinėjami aptiekose.
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Naujas Grojiklis Pianas

$395.00
kartu su suoleliu, rolėmis, uždanga 

ir nemokamu pristatymu

Reichardt Piano Co
1311 Milwaukee Avė

DRESIŲ 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.

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

10 augštaa
JOS. F. KASNICKA, principalas

J. Lulevich
Lietuvis graboriuti 
ir balsamuotojas 

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

veltui.
3103 Š. Halsted St, 

Chicago, III.
Tai. Victory 1115

Artinasi Pavasaris

S. D. LACHAVICZ

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

Lietuvis Graboriu* Ir 
BaUamaotojas

2814 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

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
a

4146 Archer Avenue

Pranešimas Kostumeriams
ir Draugams

Mes turime1 puikiausius siutus Ve
lykoms; naujausios mados ir geriau
sių pavasarinių materiolų. Siutų
kainos nuo $31 ir daugiau. Viršu
tinių kautų kainos nuo $21 ir dau
giau. . Atsilankykit ir persitik- 

rinkit.
Ęrighton Park 

Clothiers • 
4249 Archer Avė.

Cor. Whipple St. 
. ........ ..... .... £------ —.—  . . —

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

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 >
• SKYRIUS 
4447 So. Fairfield Avenne 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tsl. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė, Jei. Blvd. 3201

Grįžau iš Liėtuvos ir dabar esu Floridoj. Manau 
Chicagoj būt ateinančią vasarą. Kostumieriai, ku
rių mortgičių laikas baigiasi arba baigsis ir norė
tumėt atnaujinti ant ilgesnio laiko, arba dėl kitų 
informacijų malonėkit rašyt:

J. Na> 11 o >
109 N. Atlantic Avė.
Daytona Beach, Florida
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Reikės mokėti gasolino 
taksos

Gubernatoriaus Emme r s o n 
sumanymas, kad butų uždėta 
taksų po 3 centus ant kiekvie
no galiono perkamo gasolino ne
seniai praėjo Illinois valstijos 
senate. Dabar tasai sumany
mas tapo priimtas atstovų bu
tų 94 balsais prieš 50. Belieka 
gubernatoriui pasirašyti, ir su
manymas taps įstatymu. Gu
bernatorius, be abejonės, pasi
rašys.

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Advokatai

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
, Telefonas Canal 2552 

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

CLASSIFIED ADVERT1SEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Financial

Finaneai-Paakolos

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

Tel. Victory 9634 
---O-------

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Radios

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salio 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 

Pėtnyčios.
ir

įvairus Gydytojai

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200 
-------O-------

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395, •

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

Abbott Construction 
Company

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321 
---- —O—

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

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

Priimti apllkantai bu* trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

MES elektrizuojame jūsų batte- 
rių, radio setų, pigiai, vienus metus 
garantuojame. Kodėl turi išleisti ant 
jatterių? — Radio aptarnavimas $2.

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck. 3970

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

jattery setą ant moderniško elek- 
trikinio Radio Crosley Show Box 
pilnai įrengto $95.00 su A. C. 
Tūbais.

$2.00 į savaite $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

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

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. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880 
- O-------

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinlo namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4399 West 63rd Street 

Phone Republic 7869
------- O-------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Ai
Tel. Prospect 8525.

ALBIN A. PETERS

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS !

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

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 i

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso 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

(Albin A. Petroshius Peters) 
ADVOKATAS 

Room 852 Otis Bldg.
10 South La Šalie Street 

Tel. Randolph 3322 
Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple 

Hemlock 4080
st.

Phone Franklin 2460

Leonus S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street

Phone Armitage 2822 i

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

CLASSIFIED ADS.
-

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Waliace Street

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

Nedėlioj pagal sutarti

EducationaI

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBĄ. Pa
tobulink savo iSkalbuma. 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. Del vynj 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 9 iki 9-tos. Užsirašykit dabar 1

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

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL. 
— ■■■ ■■■ - ......... ■—-»«. „ „■

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

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.

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Misccllaneous
Advokatai

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenae 

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

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. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis r.uo 9 iki 12 ryto

IR

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

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

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare u 

10756 So. Michigan Avė.
Pullmim 5950

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 jvairenybių 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

Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaliavosirp jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai
rus. 10% nuolaidos — i 
šį apgarsinimą. Pašaukite 
mes pasiusime žmogų 
skaitliuoti jūsų darbą.

Šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

----- —O-------

Mes paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000 ’

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

MES esame seniausi Radio patar
navimo bendrovė Chicago j. Jeigu 
jus gausite dėl musų 4 darbus, mes 
duosime jums patarnavimą dovanai. 
Šauk mus tik dėl radįp patarnavimo 
— Ravenswood 6355. MORRISON 
RADIO SERVICE.

PARSIDUODA geras radio 6 tūbų, 
visas elektrikinis. $35.00 su tūbais. 
Šaukit Fairfax 8364 dėl demonstra
cijos.

atsineškit 
f mus ir 
dykai ap-

1210 
AVĖ.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMEBS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios ryšiės, 
t>ilo kada Ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame gerlausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

------- o------- <

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

3230 So. Union AVe.
Phone Victory 2740 

--o------- ,
1 ...... ... .......y,.„ m. - .

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. •

PRIDĖK vieną ekstrą kambarj 
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

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom % 

senus namus. 
Padirbam pienus pagal tamstų 

dorą. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius 
2433 West 69 St. 

Tel. Hemlock 5967

Business Service
Biznio Patarnavimas

Maliavoj imas, dekaravimas, 
plasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Ahelnas tai
symo dahbas apskaitliuojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S- RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted *St.

Tel. Victory 7261

2 KARU garažas 18x18, pastaty
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išmokesnio. Spaulding 5158.

Financial
Finansai-Paikoloa

MES DAROME 1. 2 ir 3 morgičių* 
Eighteen Bond & Mortgage Co.

1618 West 18th Street

I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 216 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division $t.. “uptiuirą” 

Tel. Armitage 1199

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

arba $300, imame legali nuošimti* 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Ix)an Service

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hermitage Avė.

---- O——

Heln Wanted—Female
larbininkių Reikia

REIKALINGA jauna mergaitė 
dirbti i restaurantą už veiterką. 
Nauįenos, Box 1068, 1739 South 
Halsted St.

Automobiles
’28 
’27 
•28
’28
’28
•28 
*27 
’27

PATYRUSI operatorka prie mote
riškų kotų. 1923 Crystal St.

Hudson Brougham—custom built 
Ohandler coach .......... ....... ............
5 pasažierlų Buick ..A________
Ebbak coupe ________________ _
Pontiac Landau sėd., mažai var
totas ________ __________________
Ehbox sėd., kaip naujas .......... .....
Hudson Brougham, geram l: 
Dodge sėd., velouru ižmufitas 
McDERMOTT MOTOR SALES CO.'

7136 So. Halsted St.. Triangle 9330

$795 
$305 

$1195 
$350
$595 
$595 

stovy $495 
18 $325

REIKALINGA MOTERIS, arba mer
gina prie namų darbo.

Willow Springs 62.

STUDABAGEK
COMIMANDER

Paskolos suteikiama, 
į vieną, dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATBONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
38,04 So. Kedzie Avė.
Tel.,Lafayette 6738-6716

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas 
išlygos bus jums naudingos 

t
Musų

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 

8335 So. Halsted SL

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

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Placą 
Phone Roosevelt 8887

Situation Wanted
Darbo Ieško

PA IEŠKĄ U darbo; esu karpentc- 
ris, turiu patyrimų apie namų tai
symų, bet nepajėgiu pats ant savęs 
užimti didelius darbus. Priežastis —- 
susižeidimas. Galėčiau dirbti senų 
namų abelnų lengvų darbų. Kali) 
reikalingas toks žmogus, rašykit — 
J. Philips Prapuolenis, 3029 South 
Union avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI pianų ir radio par
davėjai. Atsišaukite tarpe 4 vai. Ir 
9 vakare. 4916 W. 14th St., Cicero, 
III.

SUVARTOK savo atliekamas 
nedirbamas valandas laiko į pel
ningą amatą, kuris daugiau 
naudos jums atneš negu kas
dieninis darbas.

REIKALINGA pora gerų vyrų, 
kurie turi nuolatini darbą dirbtu
vėse, o plačiai apsipažinę tarp lie
tuviu. Nereikia apleisti kasdieninio 
darbo, tiktai vakarais po 2 valan
das ir nedėliomis atliekamu laiku 
gali uždirbti nuo $35 iki $100 ir 
daugiau i savaitę. Patyrimo negei
stina; mes išmokinsime. Naujas, 
aukštas ir lengvas amalas. Atsišau
kit gretiai nuo 5 iki 8 vai. utarnin- 
ke, ketverge ir subatos vakarais.

S. P. KAZWELL & CO. 
2839 W. 63rd St.

MOTERYS darbininkės. Virėjos 
$25 j savaitę, sudynus plauti $16 
savaitę. Accurate Employment Bu- 
reau, 6311 So. Halsted St.

Help Wanted-Male-Female
________ Darbininkų Reikia________

VYKŲ h* moterų pardavėjų, na- 
mas nuo namo pardavinėti kiekvie
nam reikalingų dalykų ant išmokė
jimo. Dykai premijos su kiekvienu 
pardavimu. Jus galite padaryti $60 
ir daugiau i savaitę.

H. Braut Clothing Co, 
6214 S. Halsted St.

Vėliausio modelio 5 pas. sedanas. 
Labai gražus, ką tik išmainytas 
garsios krutamųjų paveikslų akto
rės. Ji paėmė naują Studebaker 
“8” Califofnijoj, todėl ji paaukojo 
savo karą už kainą, kuri reikš jums 
dideli sutauphną pinigų. šis Com
mander duos jums naujo karo pa
tenkinimą; užbaigimas blizga kaip 
naujas doleris; išmuštas puošniai, o 
tairiai yra praktiškai nevartoti. Mo
toms turi naujo karo garantija. Tu
ri 4 ratų brekius ir daugybę viso
kių extras. Už $845, tai yra gal
būt didžiausia vertė Chicugoje. 
Lengvi išmokėjimai.

STUDEBAKlbR SALES
21 ir Michigan Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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 didunid' 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
tą skelbimą—tai vertas ■ $5.00. 
VICTOR FIRE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

PARDAVIMUI barbernės fikceriai 
2 krėslai su visais įtaisymais. 3531 
So. Halsted St.

PABDAVIMUI grosernės ir bučer- 
nčs fikčeriai, pigiai. 3337 Auburn 
avė.

PARDAVIMUI 2 registeriai ir 2 
show keisai. 4945 S. Halsted St. 
(įėjimas iš užpakalio).

i

Personai
Asmenų Ieško

REIKALINGAS partneris j 
biznį dėl gero biznio; atsišaukit 
vyrai ir moterys.

4309 W. 63rd St. 
Tel. Republic 7869

PAIEŠKAI! apsivedimui vaikino 
arba našlio; turite prisiųsti paveiks
lų su laišku. Aš esu 35 metų senu
mo našlė. Atsišaukite toki, kurie pa
silaikanti pinigiškai gerai. Paveik
iai bus grąžinami atgal. Rašykite: 
Naujienos Box 1072.

PAIEŠKAI! merginos ar našlės 
apsivedlmui, katra turi savo ūkį ir 
myli ūkyje gyventi, nes ir aš ūki
ninkas, todėl būtinai noriu ūkinin
kės. Platesnių žinių apie mane 
klauskite per laišką, prisiųsdamos 
savo paveikslėlį. Rašykite greit, bo 
tik viena pasinaudos. Vyrų prašau 
nerašinėti. Naujienos Box 1071.

Mr. J. M.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios ryšies 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 9140.

PARDUOSIU savo $850.00 
grojikli pianų, suoliuką ir stik
linėmis durimis kabinetą, su 
125 roleliais, už $125 pinigais 
arba $135 ant išmokėjimo. Ma- 
tykit Mr. Ast, 6136 S. Halsted

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

PARSIDUODA puikus riešuto me
džio pianas, Wilton divonas 9.\12.

Atdara vakarais

PARDAVIMUI Chevrolet, vė
liausias modelis, išrodo kaip 
naujas ir eina gerai; buvo ma
no vartojamas labai mažai. Par
duodu už $275. Matykįt nedė
lioję. Savininkas 1646 S. Spauld
ing avė. 2-ros lubos.

----- o-----

PRIVATINIS SAVININKAS
Packard 6 Sodan, vėliausio mo

delio, važiuotas labai mažai ir yra 
kaip naujas. Turi speciali karbora- 
toi’i, kuris padaro daugiau kaip 20 
mylių ant galiono gasolino. Priim
siu $375. Rainavo man $2,250 visai 
nesenai. Parduodu iš priežasties, 
kad man reikia'pinigų. Nepraleiski
te šio bargeno. Namie visą diena 
nedėlioj.

2116 W. Harrison St.

BUICK Master Six, 8 mėnesius 
vartotas, įvažiuota tik 10,000 mylių. 
Parduodu, nes esu našlė ir nemo
ku važiuoti. Mrs. K. Budris, 3306 
Marąuette Rd., 2 lubos iš fronto.

PRIVERSTAS esu paaukoti savo 
vėliausio 1928 modelio Chandler 
sedanų, kurį vartojau tik keletu 
mėnesių ir yra taip geras, kaip nau
jas. Jis išrodo kaip tų dienų kai iš
ėjo iš dirbtuvės — nėra jokio įbrė
žimo. Turi penkis originalius baloon 
tairus, 4 ratų stabdžius ir daug ex- 
tras. Beikia pinigų ir paaukosiu už 
$275. Karas kainavo man $1,800 tik 
penki mėnesiai atgal. Kreipkitės 
nedėlioj. 2231 North Kedzie Avė. 
1 apt.

STEBĖTINA PBOGA. Studebaker 
1928 Commander sedanų turiu pa
aukoti, nes man reikia pinigų. Var
tojau tik nedėliomis ir išvažiavau 
tik! 4,000 mylių, yra kaip naujas, 4 
ratų stabdžiai, nauji baloon tairai, 
geras kiekvienu žvilgsniu. Paauko
siu tik už $375. Busiu namie visų 
dienų nedėlioj. 2538 N. California 
Avė.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “swęaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijds 88c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

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

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

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $1.00 už role, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison SI.

PRANEŠIMAS gaspadinėms. Mes 
turim parduoti geni grybų, gerai -i’ 
taisytu, kaip švieži, kvortomis ii ga-U&tV pianuoj vviiuvji UivulhJD VA***1 vaio.yvų, nuip , ovvivom

Parlor setas. 5334 S. Califomia Av. lionais. 1616 S. Halsted ‘St.
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For Rent
PASIRENDUOJA gazolino stotis, 

gera viela ant Archer Avė., nuoša
liai Chicagos, išdirbtas biznis. Del 
informacijų kreipkitės 3356 So. 
Ilalsted St. Tel. Blvd. 2781.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROŠERNft ir buČernė parsiduo
da iš priežasties ligos. 3300 So. 
Ashland Avė.

RENDAI penkių kambarių flatas 
— naujas, graži vieta. Renda $40.00.

7250 So. Washtenaw Avė.

GROSERNĖ ir bučernė parsiduo
da pigiai, iš priežasties ligos. Grei
tam pardavimui pigiai.

981 W. 19th Street

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį, na

melį 2 ar 3 flatų, ant farmos, 
lotd, biznio ar kitokios nuosa
vybės.

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

Real Estate For Sale
Namai-žėmė Pardavirtiui

Pardavimui arba

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BRIGHTON Park rendai storas ir 
3 kambariai prie pat lietuvių baž
nyčios, renda pigi.

4436 So. Fairfield Avė.

BARGENAS. Parduodu 3 augščių 
mūrinį namą, nebrangiai. Agentų ne
reikia. Parduodu, nes apleidžiu mie
stą. 1719 So. Nevvberry Avė.

Fumished Kooms
IŠSIRENDAVOJA kambarys vai

kinams arba merginoms, švariai už

PARDAVIMUI grosernė ir kcn- 
džių krautuvė; parduosiu už cash 
arba reikalingas partneris į šitų 
biznj. 31’48 Auburn Avė.

Mainymui Namai
TIKRI BARGENAI SU

DIDELIU PELNU ■

laikomas, prie mažos šeimynos. 4145 
So. Talman Avė., 2ros lubos.

RENDON kambarys 1 vaikinui, 
geroj vietoj: arti 2 karų linijų, Hal- 
sted ir 31st Str. Kreipkitės 3002 
So. Emerald Avė., II II.

PARDAVIMUI kriaučiška dirbtu
vė — taisymo, siuvimo, valymo ir 
dažymo. Yra Hoffman mašina; 4 
ruimai gyvenimui. Pardavimo prie
žastis liga. 3703 S. Ilalsted St.

RENDAI kambarys dėl vyrų arba 
ženotos poros. Gražus kambarys 
ir patogus, arti transportaeijos.

7011 So. Rockvvell St.

DIDELĖ- PROGA. Parsiduoda gro
sernė su namu ar be namo. Taipgi 
galiu mainyti biznį ant mažo na
mo. 7359 S. Paulina St.

HENPON Šviesus kambaris vaiki
nui ar merginoms, su valgiu ar be. 

•1139 S. Campbell Avė., 2. lubos.

BUčERNfi ir grosornč pardavi- 
mui, cnsili r> k ž«iii t>u i'ižt i j>o-
gyvenimui; yra garažas Renda $25. 
Parduosiu pigiai. 2901 S. Emerald 
Avė.

RENDAI kambarys vyrams, ant 
mėnesio $7.00; vedusiai porai $10.00.

1921 Canalport Avė., Ist fl.
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vieno arba dviejų vaikinų arba ir 
merginai. Ruimas šviesus, telefoną.’; 
ir I. t. 3318 So. Lowc avė. 2 lubos.

RENDAI kambarys vienam vaiki
nui prie mažos šeimynos. Antro.” 
lubos. 710 W. 31 St.

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios i rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padargai, 
šiltas vanduo, furnisu apšildomas — 
elektros šviesos visi miesto įtaisy
mai, parduosiu kaipo didelį bargeną.

E. B. Belding
4213 So. Halsted St.

TURIU kambarį dėl vaikino su 
valgiu arba be valgio. Atsišaukite 
i knvgvnų “Lietuva" (Ros I I), 3210 
S. Ilalsted St.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai
kino arba merginos. Visi paranka
mai. 7229 S. Washtenaw avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

SENAI uždėta delicatesen ir žu
vų krautuvė. Bargenas; savininkas 
išeina iš biznio. 3119 Armitago 
avė.

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
furnace šiluma ir maudynė, gara-. 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisiu sodnas, geras akme
ninis kelias, 3Mi mylios į gerų mie
stų, 50 mylios į vakarus nuo Chica- 
go. Paaukosiu už $7,500. Įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAGONER 
424 Main Street 

Glenn Ellyn, Phone 25

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Turi būti parduotas į trumpų 
lakų. 3001 So. Union Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
:.ė, prieinama kaina, dėl informacijų 
šaukite 1442 So. 51 Avė.. Cicero, 
III., Tel. Cicero 147.

PARDUODU kendžių štorui len
tynas, cigaretu šio\v keisai, kaule
lis ir cigarų keisai. Turi būti par
duota į 3 diedas. 2521 XV. 38th St. 
Tel. Lafayette 7053.

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

MRS. A. MALKEXVICZ 
135 E. 107th Street 

Chicago, III.

UŽ $250
Parsiduoda grocery & ice crcam 

krautuvė, tikras bargenas. Kas pir
mas, tas laimės. 2139 W. 24th 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 POCEVIČZ
R. 6, Box 30 
Mauston, XVis.

80 AKERIŲ FARMA — Berrien
PARDAVIMUI piekarnė; biznis iš

dirbtas per daug metų. Už prieina
mų kainų. Važiuoju ant ūkės. 4513 
So. XVood St.

PARSIDUODA lunch ruimio fik- 
čeriai. 671 XV. llth St.

PAHDAVIMl’I bučernC ir groser
nė. Greitam pardavimui deį labai 
svarbaus reikalo. 828 W. 31 St.

PARSIDUODA pelningas štorelis 
groserio, tabako, kendžių ir visokių 
smulkmenų. Arba priimsiu mergi
nų arba moterį į pusininkus. Vie
nam per sunku. 665 XV. 18 St.

PARDUODU grosernę su bučerne, 
cash biznis, 3 metams lysas, rendos 
$60.00, su 2 kambariais pagyveni
mui. Kreipkitės 3210 So. Halsted 
St.. Box 12.

County, Michigan; 4 mylios į Glen- 
dora, 6 m. į Buchanan, 7 m. Į Ber
rien Springs, 11 m. i Nile.s, 18 m. j 
St. Joe ir Benton Harbor, 20 m. į 
South Bend, Ind., 85 m. į Chicagą. 
10 akerių girios ir ganyklos; 10 ake
rių alfalfa; 4 akeriai nepaprastai 
gerų vynuogių (grapes); sodnas; li
kusi žemė dirbama, labai derlinga, 
užmėžta ir pasaldinta kalkiais; 6 
kambarių gražus namas, furnisu ap
šildomas; puikus klevo medžiai apie 
namus; erdvi 2 augštų barnė su van
deniu, apačia cemento, viršus med
žio; vėjinė pumpa; vištininkas dviem 
šimtam vištų; kiaulidė; corn crib; 
pastogės ir kiti budinkai. Visi bu
dinkai apmalavoti ir turi naujus sto
gus; geri keliai visur; du ežerai ma
žiau kaip mylią nuo farmos; tinka 
vasariniam resortui. Didelis barge
nas, lengvos išlygos. Savininkas par
duos arba mainys ąnt namo ar lotų 
Chicago įe. Kreipkitės pas N. C. 
KRUKONIS, 3251 S. Halsted Str., 
Chicago.

PARDAVIMUI: gasolino ir barbe- 
cue stotis — namas ir % akro že
mės. Savininkas serga, nupirksi pus
dykiai ant West 79th St. prie Cork 
Avė., Justice Park, III. L. XV. Hen- 
baum.

Exchange—Mainai

IŠSIMAINO ANT AUTOMOBILIO
RENDON arba parduosiu storą 

su 4 kambariais steam heat, labai 
gera vieta barbernei arba hardware 
store. 4611 Archer Avė. Telefonas 
Lafayette 8528.

HABVEY, III. 9 lotai parsiduoda 
pigiai arba mainysiu į mažų namų, 
grosernę, bučernę arba automobi
lių. 2 bizniavi lotai. Atsišaukite va
karais. 8041 S. XVood St., Chicago

PARSIDUODA Restauranas; labai 
pelninga vieta. ViršAim restaurano 
yra Rooming House ir arti dirbtu
vių. Kas pirmas, tas laimės. 2474 
Rlue Island Avė.

Puikus rezidencijos lotas 75x180 
pėdų, su dideliais medžiais ant kal
no, arba du biznio lotai 50x175 pė
dų didžio ant Archer Avė. gatveka- 
rių linijos. Pietvakariuose smarkiai 
auganti vieta; priimsiu į mainus, 
nedaug vartotą automobilių, uždą; 
rytą “Sodan". Atsišaukite greitai 
dieną ar vakarais: Utarninke, Ket
verge ir Subatomis iki 8 vai. vakare 

S. P. KAZVVELL & CO.
2839 XV. 63rd Str. 

Rep. 8899.

EXTRA DEL KRIAUČIŲ. Parduo
du arba mainau gerų bizniavų na
mų, su visais kriaučystės įrankiais 
arba vienų biznį; mainysiu ant lo
tų, nebrangaus namo ar automobi- 
liaus; neskiriant apielinkės. Mano 
biznis senas ir geras. Geram žmo
gui. Biznis randasi Bridgeporto apie- 
linkėj. Atsišauki!: 5076 Archer Avė. 
Tel.: Laf. 4294.

Real Estate For Sale
_____Namai-Žemė Pardavimui____

NAUJI TRYS FLATAI
$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 

miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynės; 2 flatai išrenduoti 
po $95 į mėnesį. Geriausia invest- 
mentas. Kaina $24,600 arba mes pa- 
budavosime ant jūsų loto kų tik 
norit — bungalovv arba flatų bu- 

”'H. F. PASCHAL CO.
3218 Bryn Mawr avė.

Keystone 5251 
---- o------

KAMPINIS dubi Ituotas mūrinis 
namas, 2 krautuvės, 13 flatų, geras 
biznio st rytas, southside. Renda 
$7,000 metams. Kaina $28,000.

2 FLATŲ mūrinis, "ebdra dideli 
5—5 ruimai, l’urnasu apšildomi, 3 
karų garažas, 2 lotai. Randasi prie 
Ilermitage ir Garfield Rlvd. Kaina 
$10.750,

16 LOTŲ, 1 kampiniai, 3 aukštų, 
medinis, .išmokėtas. MaiiYysiu į 2 
aparhnentu namų southside.

KAMPINIS biznis, grosernė ir de- 
likatesen krautuvė. Parsiduoda pi
giai iš priežasties mirties. Kaina 
$750. Visais virš pažymėtais reika
lais kreipkitės

JOSEPH RRYKCZYNSKI, 
5129 S. Ashland Avė.

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

PARDAVIMUI už didelį bargenų 
kampinis lotas 50yl25, su visais 
pagerinimais. įskaitant 14 kamba
riu rezidencijų gerame stovyje. Tai 
puiki vieta statyti apartmento na
mą. Metai atgal vien už lota buvo 
pasiūlyta $15.000. Turiu parduoti ir 
priimsiu $12.000 už viską ar geriausi 
pasiulvma. Nuosavybė randasi piet
vakariniame kampe Loomis ir 88 gt 
Vienas*.blokas nuo Rock Island ge
ležinkelio ir 2 blokai nuo Ashland 
\ve. gatvekario. Savininkas

, BENDER, 
Randolpb 0905

------ 0—— -

LABAI pigiai pardavimui puiki 
rezidencija ir puikioj vietoj, lotas 
37X^^125, namas 8 ruimų, viskas 
atnaujinta po naujai madai, gara
žas dėl 2 karų, namas medinis ant 
cementinio skiepo; garu apšildomas. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant mažos ūkės nepertoli nuo Chi
cagos. Atsišaukit nuo 6 vai. vaka
re, 3633 XV. 61 Place. Ar telefohuo- 
kit Republic 8090. Savininkas.

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

Atyda norintiems namą 
pirkti arba mainyti

3 AUGŠTŲ muro namas, 3 po 6 
ir 3 po 4 kambarius, su augštu 
skiepu. Namas randasi Bridgeporto 
kolonijoj tarpe 33-čios ir 34-tos. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant ma
žesnio namo.

M. J. Kiras
> 3335 So. Halsted St.

NAUJAS moderniškas 3 augštų 
muro namas, 2 po 5 kambarių pagy
venimais, su augštu anglišku skie
pu. Namas randasi 818 W. 34th Pi. 
Kaina tik $10,800; įmokėti $1,500, 
likusius kaip rendą.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.
VIENŲ lubų augščio muro namas, 

3 po 4 kambarių pagyvenimais. Ran
dasi 923 W. 34th St. Parduosiu že
mą kaina; įmokėti $500.00, o liku
sius kaip renda.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

NAUJAS mūrinis 6 flatų namas,
4 flatai po 4 kambarius, 2 flatai po
5 kambarius; įtaisytas pagal vėliau
sios mados. Randasi 7159 So. Tal
man Avė.

3 METŲ mūrinis 4 flatų namas, 
visi po 5 kambarius, 4 karų gara- 
džius, gražus namas, gražiausia vie
ta, Marųuette Manor, netoli mokyk
lų, karų linijos ir didelio parko, vi
si parankumai. Randasi 6616-18 So. 
Whipple St. \

4 FLATŲ mūrinis namas, visi po 
4 kambarius, 1 karo garadžius, mau
dynės, elektra, visi parankumai, fla
tai visi užrenduoti. Randasi Bright- 
on Parke. Parduosime pigiai arba 
mainysime. 3028 W. 40th St.

2 FLATŲ'' mūrinis namas po 4 
kambarius ir beismentas, visi paran
kumai. Randasi 4416 So. Talman 
Avė.

NAUJAS mūrinis numns, *2. fintu 
po 6 kambarius, karštu vandeniu ap- 
šildomas, 2 karų garadžius. Lotas 
37x125 pėdų. Gražus namas, graži 
vieta. Randasi 4024 S. Rockwell St.

BIZNIAVAS mūrinis namas, Sto
ras ir 3 kambarių flatas ir 4 kam
barių flatas, 2 augščio. Kaina $5,000; 
įmokėti tik $800 ar kad ir mažiau, 
kitus kaip rendą. Randasi 3204 So. 
\Vallace St.

3 FLATŲ medinis namas, 1-6 
kambarių flatas, 1-4 kambarių fla
tas, 1-3 kambarių flatas. Maudynės, 
elektra. Kaina $5,100; įmokėti ne
daug, kilus kaip rendą. Paklauskit 
ant 2-ro flato. Namas randasi 1904 
So. Union Avė.-

MEDINIS 2 flatų namas po 5 
kambarius ir beismentas, namas ge
ras, graži vieta. Randasi 5846 So. 
Fairfield Avė.

NAUJAS, labai gražus kampinis 
bungalovv, įtaisytas pagal vėliausios 
mados. Randasi Brighton Parke.

NAUJAS mūrinis bizniavas na
mas. 2 Storai, 4 flatai ir 20 ruimų 
pavienių kaip -rooming house. Ran
dasi 6144-46 Archer Avė., Argo, III.

PARSIDUODA biznio namas, da
bar randasi kriaučiaus dirbtuvė, na
mas labai gerojj vietoj. 31st ir So. 
Halsted St.

Mes šituos nąrhus turime parduo
ti arba išmainyti į trumpą laiką, 
kad ir su nuostdliais, nes dabar pa
vasaris netoli, tai geriausias laikas 
pradėti budavoti. Taipgi jeigu tam
stos neišsirinksite iš musų namų, 
tai mes parūpinsime tamstoms pie
nus ir pabudavosinie naujus namus 
kokis tik patiks.

Ų ’ / » 1>p< >.
Jokantas Bros.

4138 Archer Avė.
Lafayette 767^ > 

----O------

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda vasarinis Resortas la

bai puikioj vietoj, prie Kankakee 
upės. Galima bučerne užsidėti, gas 
filling station, ir soft drink ir ga
lima vištos auginti. Ta vieta ran
dasi Teft, Ind. 40 mylių už Gary, 
Ind. 65 mylios i^ Chicagos. Kaina 
$7,000.00 Du tūkstančiai yra mort- 
gage. Del tolesnių žinių, rašykite 
Povilas Raškevičius, 3603 Deodor St.

Indiana Harbor, Ind. Tel. 664 J.
Ant farmos yra trys namai: vienas 
namas turi 7 kambarius, kitas 6 ir 
trečias 1 kambarius. Priežastis— iš
važiuoja į Lietuvą.

DIDELIS BARGENAS
Kas pirmas, tai laimės. Parsiduo- 

dą pirmos klesos bučerne arba fix- 
tures. Kas nori su namu, arba 
mainysime į pirmą gerą pasiūlymą. 
Savininkas turi kitus biznius, nega
li viską tinkamai apeiti. Biznis ran
dasi 2740 XV. 59th St. Atsišaukite į 
savininką: 5816 So. XXrestern.

IŠSIMAINO 3 lotai ' arti Archer 
avė. Priimsiu į mainus bučernę, 
grosernę, automobilių arba nebran
gų namą, neskiriant apielinkės. At- 
sisaukit:

5076 Archer Avė.
Lafayette 4294

TEISMAS 
PARDUODA 

mirusio Antano Stru- 
šinsko namus, kurie 
randasi po nr. 2213 
XVest 23rd Place, Chi
cago, idant apmokėjus 
paliktas skolas. 3 pa
gyvenimų mūrinis na
mas priešaky, 2 pagy
venimų mūrinis namas 
užpakaly; 5 flatai po 4 
kambarius; gatvė ir 
ėlos cementuotos ir iš
mokėtos. Kurie norite 
įsigyti tikrai gerą, na
mą už bargeno kainą, 
tai kreipkitės tuoj aus 
pas

ADVOKATAS
JOHN B. BORDEN 

2151 XVest 22nd Street 
Tel. Roosevelt 9090

----- o------
Pardavimui Ar Mainy

mui 1 Bargenai
Marąuette Park

2 flatų mūrinis, 2 po 4 kamb., lo- 
-tas 30 pėdų. Rendos $70 į menesi- 
fitraiRht morgičius. Kaina $10,000 
greitam pirkėjui.

2 flatų mūrinis, 2 po 5 kamb., lo
tas 30 pėdų. Gražus namas, vidus 
pirmos klesos. Karštu vandeniu ap
šildomas. Mainys ant murinės bun- 
galow ar 2 flatų medinio Marųuette 
Parke, ar Cicero. Greitam pardavi
mui kaina $14,000. Mainymui veiki
te greitai. Nepraleiskite šios progos.

Bungalovv mūrinė, 5 kambarių, 
furnace šiluma.. 30 pėdų lotas, arti 
geros transportaeijos. Mainysiu j 
Bridgeporto mūrinį, ar medinį na
mą. Ką jus turite ?

Lotas — 59 pėdų, kampinis biz
nio lotas. Kaina $8,000.

Town of Lake
4 flatų medinis, 4x4 kamb., pe

čiais šildomi, gera transportacija. 
Rendos $100 į mėnesį. Labai geras 
pirkinys už $7,000. Mainysiu ant bun
galovv, ar medinio namo Marquette 
Parke.

Bridgeport
4 flatų mūrinis, 4x4 kamb., pe

čiais šildomi. Rendos $100 į> mėne
sį. 2 karų garažas. Mainysiu ant 2 
flatų ar mūrinėj bungalovv Marųuette 
Parke.

Atsiranda rezidencijos lotas, 30x 
125, Park Holme vietoj. Pigus pir
kinys. Bargenas. Geroj vietoj.

Mes palengvinam jums “dealą”. 
Musų patyrimas sutaupins jums “pi
nigų". Mes būnam atdari vakarais.

C. A. Beacham
(Bičiūnas)

2437 West 69th Street
Tel. Hemlock 5363

PARDAVIMUI mūrinis namas, 6-7 
ruimų, karštu vandeniu apšildomi, 
3 karų garažas, geležiniai postai, 
renda $140 į mėnesį. Randasi 6643 
S. Sangoman £>t. Savininkas Mr. 
Putna gyvena 3220 S. Union Avė., 
2-ros lubos,

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

NAUJAS dviejų flatų muro na
mas, 5 ir 5 kambariai su dideliais 
miegojimui porčiais, 2 karų muro 
garažas, aštuon-kampis sun parlor, 
shovver 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 Marcniette Manor, arti 
63-čios gatves ir krautuvių.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PRIVERSTAS parduoti — didelis 
bargenas: 2 flatų nam^k po 7 kam
barius, — 4 bę^ruimiait išrendųo- 
ja po $25 už ffctą. Išbrukuojta 
“alley" — namas 'šviežiai nųpentuo- 
tas. Kaina $3,800, tilč $500 įnešti.

JOS. XV. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

1 --------------------------------- 1....... ................

Didelis Išpardavimas
Naujausios mados namai Brighton 

Parke. Vienas blokas nuo 3 gatveka
rių linijų, 4 po 2 flatu, 5 ir 5 kamb. 
Garu apšildomi, 2 su 3 bedruimiais,
2 su diningruimiais. Kaina $11,000. 
$3500 įmokėti, o likusius ant Imu 
morgičiaus, 4 po 2 flatu, 4 ir 4 
kamb. garu apšidomi. Kaina $9,500, 
su $2000 {mokėjimu, 2 po 2 flatų 
4 ir 4 kamb. Kaina $9000. Su mažu 
{mokėjimu.

Turi būt išparduota į trumpą 
laiką.

Tolesnėms informacijoms pasima- 
tykite su

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui 

REZIDENCIJ Ų
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 — 
Wilmettė galima pasidaryti užtekti
nai pinigų. Pasimatykit su mumis 
šiandie. \

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

Wilmette
Tel. Wilmette 364

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

2839 W. 63rd St.
Republic 8899

J. N. ZEWERT
4377 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5313

Dideli Bargenai
2 FLATŲ niuro 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. ,

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

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

ANT pardavimo puikus kampas. 
Vieta dėl Ice Crėaih, kendžių ciga
rų. Krautuvę ’ parduosiu pigiai. 1846 
Canalport Ąve. 
---- -- ■ ---------- 1 —

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

PARDAVIMUI 2 flatų muro no- 
mas, 3 karų mūrinis garažas, šiltu 
vandeniu apšildomas, priešais klebo
nija. Kaina $14,000,

" 6725 So. Rockwell Str.
Del informacijų, šauk savininką: 

Republic 3691.

PARDAVIMUI arba mainymui ke
turių flatų namas, moderniškas. 
Mainysiu į farmą. Turiu apleisti 
miestą dėl nesveikatos. 408 XV. 61 St.

9 FLATŲ mūrinis namas 3 metų 
senas. 7 flatai po 4 ir 2 po 3 kam
barius. Rendų $6,000 metams, “Mar- 
quette Manor”. Kaina $40,000, cash 
reikia $6,500.

BIZNIAVAS lotas ant Kedzie Av. 
tarpe 53-čios ir 54-tos gatvės. Tu
ri būt parduotas greitai ir pigiai. 
Galima tuojaus budavoti. Apygarda 
tirštai apgyventa.

S. Paszkewicz 
6345 So. California Av.

Hemlock 4555

PARSIDUODA namas 5 flatai ir 
Storas, arba išsimaino ant 2 flatų; 
2119 So. Halsted St.

Parsiduoda automobilius Buick, 7 
pasažierių, naujai maliavotas tam
siai mėlynas.

Kreipkitės:
1942 Canalport Avė.

PARDAVIMUI rezidencija 9 kam
barių — taipgi 4 kambarių namą už
pakalyje, prieinama kaina. 8456 
Gilbert Court (Union Avė.)

PARDAVIMUI už bargeno kainą. 
Trijų augštų akmens frontu, yra 
trys flatai po 7 kambarius kiekvie
nas; maudynės, elektros šviesa, vis
kas geriausiame stovyje. XVallace gt., 
arti 30-tos. Tik $12,000. Mes taip 
gerai manome apie tą nuosavybę, 
kad mes paskolinsime $8,000, jei pir
kėjas to norės.
Ignatius Chap & Co.

XVEST THIRTY FIRST 
STATE BANK BLDG.

31st at Wallace St.
PARDUODU 2 flatų medinį na

mą, 6 ir 6 kambarių, didelė su grin
dim pastogė, aukštas beismentas. 
6129 S. Sangamon St.

PARDAVIMUI South Kedzie Avė. 
25 pėdos i North nuo 65-tos gat
vės naujas 3 aukštų mūras, 2 fla
tai po 5 kambarius ir didelis Sto
ras 25x60 pėdų, garu apšildomas. 
Didelės vertės ant Kedzie biznio 
nuosavybės auga aukštyn kas die
ną. Veik tuojalis, mažas įmokėji- 
mas. Galiu priimti į mainus namą 
vakarų pusėj, apie Bcrwyn. Savi
ninkas ant trečių lubų. •

6455 So. Kedzie Avė.

5 KAMBARIŲ bungalow, iš šono 
j vnžiiiojnmas garažas, clektrikinis 
ref rižiratorius, sodnas, linoleum iš
klota vjrtuvč ir pentrė. tailo mau
dynės kambarys, aržuolu trimuola, 
knygoms šėpos; kaina $8,50(1, 
$2,500 įmokėti. Savininkas 3221 W. 
65th PI. Hemlock 6592.
. _—o-------

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.. 
1St* an<i MarHhfield Avė.Tai. Harvey 1130

TURIU parduoti 2 flatų niuro na
mą, 5 ir 5 kamb., moderniškas, ga
ru apšildomas, 2 karų garažas, ge
ram stovyje. Savininkas 6010 So.
Francisco Avė. f

I . ...... i iM, ■

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 
j mokėjimu. Armitage 6938.

—r
MODERNIŠKAS DVIFLATIS

Nepaprastas bargenas, 2 blokai 
nuo Marquetle Parko, arti mokyk
lų ir bažnyčių. Tinka tam, kas nori 
tikrai modernišką 1A 2 flatų namą, 
6 ir 6 kambariai, uždaryti porčiai, 
naujai dekoruota. Nauji karpetai. 
Karštu vandeniu šildomi. Alėja ir 
gatvė brukuoti ir užmokėti. Nėra 
assesmentų. Atdara dėl apžiūrėjimo.

Telefonuokit savininkui 
Fairfax 7449

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.

AR GAILITĖS KAS 
PINIGŲ NEPADARET
Štai yra proga padaryti pinigų, ži
note gerai kas pirko lotus ant Ar
cher Avė, tas liko milijonierium, tai 
aš turiu didelį pasirinkimą ant lotų, 
ir visokios rųšies, visokių kampų 
tinkamų dėl visokių nuosavybių ir 
biznių.

IŠSIMAINO puikus kampinis biz
niavas muro namas, 2 Storai su 7 
flatais, extra lotas cottage iš užpa
kalio 4 kambarių, ir 2jų karų gara
žas, namo jtaisimai vėliausios ma
dos, parduosiu už $56,500, arba mai
nysiu ant didelio apartmento namo, 
didelios farmos, didelio furniture 
Storo, hąrdware Storo, arba kas tu
rit namus kituose miestuose priim
siu kaipo dalį {mokėjimo, kas pir
mas tas laimes.

IŠSIMAINO naujas bizniavas mu
ro namas, 1 metų senumo, Storas su 
3 flatais, namo kaina $27,500, priim
siu į mainus privatišką namą ne
paisant apielinkės.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu ir 3 flatais, namo kaina $24,- 
500 arba mainysiu ant privdtiško na
mo, namas gali būt ant Bridgeporto 
koliohijoį, geistina kad vienas flatas 
butų 6 kambarių.

IŠSIMAINO. 2 namai, vienas 4 
flatų, o antras 2,įų flatų, abudu na
mai geroj vietoj, parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant farmos nepaisant 
valstijos, namų kaina tiktai $14,500

IŠSIMAINO 2ju flatų muro na
mas po 6 kambarius, namo paranku
mai vėliausios mados, parduosiu už 
$9,500 arba mainysiu ant namo Mt. 
Greenwood, III. su keliais lotais.

IŠSIMAINO 6 flatų apinaujis mu
ro namas, po 4 kambarius, namo 
kaina tiktai $14,500, priimsiu į mai
nus nedideli namą arba kas turit 
farmą netoli nuo Chicagos ar bun- 
galow.

IŠSIMAINO 8jų flatų muro na
mas po 5 kamb.., namo kaina $7,500 
mainysiu ant bizniavo nedidelio na
mo arba lotų.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na
mas po 4 kamb., parduosiu už cash 
noriu važiuot į Lietuvą, kaina $6,500.

IŠSIMAINO lotas Aurora, III, 
mainysiu ant automobilio.

PROGA farmeriams įsigyti puikią 
farmą, Wisconsino valstijoj 40 ake
rių, pusė mylios nuo miesto, galiu 
mainyt ant namo, arba paranduot 
geram žmogui. Kas pirmas tas 
laimės. Su virš minėtais reikalais 
kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107

------ 0——
EXTRA BARGENAS. Priverstas 

greit parduoti savo mūrinį namą 2 
flatų, po 5 kambarius; šiltu vande
niu šildomas; randasi Park Home, 
Ciceroj. Yra 1 karo garažas; įmo
kėti tik $2,000, kitus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės prie savininko. 
806 XV. 31 st St. Tel. Victory 1696. 
Milda Auto Sales, ’ D. KURAITIS.

BARGENAS mūrinė bungalovv 8 
kambarių, 2 maudynės, aliejum ap
šildoma, elektros refrigeratoriai. Tile 
virtuvė, 2 karų muro garažas, 8132 
So. Wood St. 
..... - - ■■■—■■   — --------- —•

BARGENAS, mūrinis 2 fla
tai, po penkis kambarius, pir
mas flatas su hot water heat, 
antras nuo kampo su 2 karų 
mūriniu garažu, randasi Mar
ąuette Park, blokas nuo gatve
karių po num. 7004 S. Campbell 
Avė. Del tolimesnės žinios atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS 
2115 West Coulter Street 

Roosevelt 8410

TIKTAI $100 ĮMOKŪT
Likusius po $30 j mėnesį. Nu

pirksi 2 aukštų muro namą, 2 
flatai, 4 kambarių kiekvienas; 
viskas moderniška, ant Parnell 
avė., arti 37-tos. Kaina tik 
$3,600.

Išsirenduoja už $42 į mėnesį.

FRANK J. PETRU
1443 W. 18th St.

Canal 0806

— ------------ :---- -—i-------------*— -------
MES pabudavosinie ant jūsų loto 

6 kamb. bungalovv, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, įbu- 
davota maudynė — lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina .$7,400. Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

Ist National Construction Go., 
4386 XV. 51 st St. 

Virginia 1010.

MARŲUETTE PARK

PARSIDUODA arba išsimaino 
3446 So. Auburn Avė. 6 ruimų cot
tage ir i flatas beismante, mainysiu 
ant mažo groserio ar bučemės, ar
ba parduosiu visai pigiai.

ANT ARCHER AVĖ. pardavimui 
cottage su extra lotu, geroj biznia
vo] apielinkėj. Greitam pardavimui, 
nebrangiai. Savininkas 2901 W. 38 
Place.

1943 W. Garfield Blvd. 2 flatų 
mūras, 5 ir 6 kambarių, moderniš
kas, garu apšildomas, aržuolu tri- 
inuotas, 2 karų garažas. Kaina 
$14,000. Barron. Tel. Prospect 1271

Naujas mūrinis namas, 2 flatai 
po 4 kambarius. Stiklais apdirbti 
porčiai, lotas 30 pėdų. Kaina 
$10,250.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis 
bungalovv, kieto medžio užbaigtas, 
furnasu apšildomas. Kaina $7,500; 
cash $500. Likusius kaip rendą.

Taipogi turime daug panašių bar- 
genu, kur galėsime tamstoms sutau
pyti pinigų nuo $1000 iki $2000. 
Kai ateisite, mes parodysime tams
toms daug namų.

JOHN PAULIUS, 
Generalis kontraktorius 

2433 XV. 69 St. 
Hemlock 5967

PARDAVIMUI bizniavas lotas 
53x125 N. XV. kampas 71-mas ir Tal
man. Gali statyti namus, parduo
siu žemiau marketo, kaina tik už 
$235.00 froin foot.

Savininkas P. Knop 
$236.00 front foot.

2 FLATŲ muro namas, 2 flatai 
po 6 kambarius, 1-nias flatas karš
tu vandeniu apšildomas, beveik nau
jas. Randasi Brighton Park apielin
kėj. Mainysiu ant bizniavo namo, 
kuris tiktų dėl bučernės ir groser- 
nės arba bučernės biznio.

4436 So. California Avė.




