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Fašistų smurto žygiai
Italijoj

P. Amerikos komunistai 
atsimeta nuo Maskvos

Am. Darbo Federacija reika
lauja pakeist Volsteado aktą

Am. Darbo Federacija už 
prohibicijos pakeitimą

II— \

Federacijos atstovas reikalau
ja, kad butų leista vartoti 
alug ir lengvas vynas

WASHlNGTONAS, bal. W 
Senato prohibicijos komisijoj 
šiandie savo žodį pasakė Ame
rikos Darbo Federacija.

Federacijos vardu kalbėjo jos 
prezidento, VVilliamo Greeno, 
asmeninis atstovas William Ro
bertą. Koberts pasakė, kad jis 
esąs tikras, kad jeigu prohibi
cijos įstatymo pakeitimo klau- 
simas butų pavestas visuotinam

Fašistą smurto žygiai
Milane sunaikinta dviejų laik

raščių įstaigos ir Darbo Kon
federacijos būklė

CIIIASSO, Šveicarija, bal. 9. 
— Del pusiau pamišusios mo
teriškės padaryto bandymo nu
šauti Mussolinį, fašistų smurto 
žygiai Italijoje nesiliauja.

Milane ginkluota fašistų go- 
veda puolė opozicijos laikraš
čių Avanti ir Unitą įstaigas, 
sudaužė ir sudegino rakandus ir 
sumušė keletą jų redakcijų

Atsisveikina su maskviš
kiu internacionalu

Pietų Amerikos komunistai ne
sutinka su konmintęrno vadų 
politika užsieniuose

PARYŽIUS, bal. 9. — Zinov- 
jevas, Padėkas ir kiti komunis
tų internacionalo ir sovietų 
valdžios vadai ne tik oficialiai , »
pritaria smurto žygiams užsie
niuose, bet jie pritariu ir 
fabrikavimui svetimų valstybių 
pinigų, reikalingų komunistinei

žmonių balsavimui, tai aitrieji 
prohibicijos šalininkai pamaty
tų, jogei žmonės milžiniška: 
balsų dauguma pasisakytų už 
įstatymo pakeitimą - ir leidimą ’ 
gaminti ir pardavinėti alų ir 
lengvą vyną. Tą žiną ir prohi- 

•bicijos fanatikai, ir todėl jie 
esą taip priešingi proponuoja-, 
mam referendumui.

I Federacijos atstovas pasakė, 
kad 1923 ir 1924 metais jis su 
nabašninku Samueliu Gomper- 
su sukeliavę 30,000 mylių po 
visas Jungtines Valstijas, ir 
kur tik jie nekeliavę, visur ra
dę gausiai svaigalų degtinės [Pacific and Atlantic Photo]

Dviveidė teisybė: viena 
baltiems, antra 

juodiems ,
Baltas ponaitis, išžaginęs neg- 

raitę, išteisintas; negras butų 
buvęs pakartas

Kaltina anglies baronus 
dėl lupimo žmonių

Kompanijos verčia visuomenę 
sumokėti joms angliakasių 
streiko nuostolius

žmonių. Ten jau Milane fašis
tai išdraskė Generalės Darbo 
Konfederacijos centro būklę ii 
baisiai sumušė tos organizaci
jos sekretorius. Reni ir Azi- 
monti.

Daugiau kaip dvidešimt nefa- 
šistų namų ir krautuvių buvo 
išplėšta ir sudeginta, o jų įna
miai sumušti.

Praneša, kad didelių fašistų 
riaušių įvykę Marcedusoj ir 
Kalabrijoj, kur trys žmonės bu
vo užmušti ir daug sužeista.

propagandai.
Taip bent skelbia viena Pietų 

Amerikos komunistų kuopa sa
vo pranešime, išspaudintame 
prof. Miliukovo leidžiamame 
Paryžiuje rusų laikrašty.

Tie komunistai, kurie per pa1 
staras kelias dienas lankėsi

ir munšaino - bet labai 'retai 
kur radę tikro alaus. Visur 
žmonės savo namus pavertę 
bravorais ir degtinės varyklo
mis ir gamina pavojingus svai
galus, kuriais geriantieji juos 
būtinai turį savo sveikatą su
naikinti.

Tarptautinė studentų 
konferencija

GENEVA, Šveicarija, bal. 9. 
— Tautų Sąjungos komisijos 
rupesniu vakar čia prasidėjo 
tarptautinė studentų konferen
cija. Konferencijom tikslas 
yra populerizuoti Europos 
jaunuomenėj Tautų Sąjungos 
idėją.

Priima naująjį Meksi
kos aliejaus įstatymą
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 

9. — Prekybos departamentas 
oficialiai paskelbė, kad daugu
ma svetimšalių aliejaus kom
panijų Meksikoj priėmė naują
jį įstatymą aliejaus šaltinių 
naudojimui reguliuoti, kurs va
kar įėjo galiom

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Paryžiuje, ir kurie sakosi daly
vavę pastarajame trečiojo in
ternacionalo mitinge Maskvoj, 
skelbia, kad jie formaliai nu
traukę ryšius su kominternu, 
kadangi negalėję sutikti su jo 
priimtu politinio veikimo pro
gramų. Jie sakosi, kad jie ir.
toliaus pasilieka tvirti komu
nistai ir Markso (?) bei Lenino 
sekėjai, bet Maskva jau esanti 
Lenino mokymų atsižadėjus. 
Priežastys, dėl kurių jie atsi
metą nuo maskviškio interna
cionalo, esą šios:

1. Jie nesutinka su Maskvon v

Roberts, sako, kad jau tada 
žmonės visur smerkę prohibici- Tikslas 
jos. įstatymą, šiandie priešingu-1
mas jam daug labiau sustiprė
jęs, tas priešingumas augsiąs 
ir toliau, ligi pagalios Volstead 
aktas bus modifikuotas ir žmo
nėms bus grąžintas alus ir len
gvas vynas.

Senato komisija visą šią .a- 
vaitę klausė argumentų prohi
bicijos įstatymo pakeitimo šali- 
lininkų. Ateinančią savaitę ji 
klausys “sausųjų” argumentų.

diktatūra užsienio komunistu 
organizacijoms. JIJS 21110068 UZUlUSlI 0

> 2. Jie nesutinka su priemo- r: j L i i f_j 
nęmis gauti pinigų komunistų* nllllU nfllfluilUIUJ 
propagandai, fabrikuojant sve
timų valstybių banknotus. Nuo 
1920 metų iki šiol buvę prifa- 
brikuota svetimų pinigų viso 
180 .milionų Francijos frankų 
(apie 86 milionus dolerių).

3. Jie nesutinką su politika 
kurstyti užsieniuose smurtą ii 
piktadarybes.

4. Jie nesutinką su “individu- 
alio teroro” sistema, priimta 
sausio 8 dieną.

Tą pareiškimą pasirašę šie 
pietų amerikiečiai: Čilės ir Ar
gentinos vardu, Oscar Toledo y 
Gomez; Brazilijos — Manuel 
de Armez; Pietų Amerikos ir 
Vakarų Indijos Manuel Cas- 
tillo y Reckesala; Urugvajos ir 
Paragvajos Pedro Vachauez 
y Peiez; Peru vi jos, Venezu- 
elos ir Kolumbijos — Antonio 

įSaredo y Varela;
I Gvatemalos - Ričardo Gonza- 
.les y Arosteguy.

Pulkininkas John C. Coolidge, prezidento tėvas, kuris šiomis 
dienomis pasimirė.

i." " .77V.T!------rraaa—rrs

Amerika šaukia juros vai- Ruošias Morokkos taikos 
stybiy konferenciją perlraktacijoms

susitarti dėl apsau-' Prancūzai ir ispanai pasitiks
gojimo vandenų ir pakrančių 
nuo užteršimo

riffiecių vado delegaciją Ud- 
ždoje, Afrikoj

WASH1NGTONAS, bal. 9. — 
Jungtinių Valstijų valdžia šau
kia Washingtone juros valsty
bių konferenciją susitarti dėl 
sustabdymo jūrių vandenų ter
šimo. Turėtų būt padaryta 
tarptautinė sutartis, kuria bu
tų užginta laivams pompuoti 
laukan alie jus j ui esc, ypatingai 
jūrių pakraščiuose, kad apsau
gojus juos nuo užteršimo.

PARYŽIUS, bal. 9. Vieta 
taikos pcrtraktacijoms pradėti 
tarp Francijoš-Ispanijos delega
tų ir riffiečių vado Abd.-el- 
Krimo atstovų tapo paskirta 
Udždos miestas, netoli Alžiri- 
jos sienos Afrikoj.

Francuzijai atstovauti minis- 
terių kabinetas paskyrė gen. 
Simoną ir M. Ponsotą. Prelimi
naria franeuzų su'ispanais pa-

LEXINGT()N, Ky., bal. 9. - 
Vakar čia pasibaigė byla, kuria 
visa Amerika buvo susidomė
jus.

Tieson buvo atiduotas vienas 
jaunas ponaitis, Charles Mcr- 
chant, sūnūs turtingos aristo
kratinės šeimos. Jis buvo kalti
namas dėl bjauraus užpuolimo 
ir išžaginimo mažos, dvylikos 
metų, negraitės.

Tai pirmas atsitikimas pietų 
valstijose, kur už tokį nusikal
timą baltas pateko teisman.

Kentucky yra įstatymas, ku
riuo užpuolimas ir išžaginimas 

į moteriškės baudžiama mirties 
Į bausme. Tuo įstatymu einant 
I Kentucky buvo pakarta keletas 
negrų, kaltinamų dėl užpuolimo 
baltų moterų. Amerika tat da
bar buvo susidomėjus, kaip tas 
pats įstatymas bus taikomas 
baltam džentelmenui už panašią 
piktadarybę, papildytą su neg
re, dagi kūdikiu.

Ryla, tęsusią keletą dienu, 
I vakar pasibaigė, — pasibaigė 
taip, kaip dažniausiai pasibai
gia, kur turtingas kriminalis
tas reikia iš kilpos išgelbėti, 
įstatymo nenuskaudus. Mobi
lizuota “specialistai”, kurie pri
pažino, kad kaltinamasis esąs 
“pamišėlis”, prisaikintieji posė- 
dininkai turėjo tikėti “specia
listų” liudymais ir duoti ati
tinkamą nuosprendį. “Pamišė
lis” pasiusta į sanatoriją pasi
gydyti.

i

Religiniai neramumai 
Indijoj nesiliauja

i KALKI TA, Britų Indija, bal. 
9. — šiandie vėl atsikartojo 
religiniai neramumai tarp indu- 
sų ir musulmonų. Riaušėse ke
turi asmens buvo užmušti o

Dalyvauti konferencijoje sitarimąs bus laikomas Paryžių- dešimt sužeisti.
kviečiama šios valstybės: Relgi-'j'e, kai tik Ispanija paskirs-----------------
ja, Danija, Frahcija, Vokietija, savo delegatus. | Franci jos vidaus miniS-

Italija, Ja
ponija. Olandi ja. Norvegija, Is- •
panija ir Švedija.

Didžioji Britanija, teris rezignavo

WASHINGTONAS, bal. 9.
New Yorko kongresmanas Fish, 
republikonas, pareikalavo atsto
vų buto prekybos komisijoje su
valdyti kietosios anglies baro
nus nuo kėlimo kainų anglims 
ir nuo plėšimo visuomenės.

Kongresmanas Fish sako, 
kad anglies kompanijos dabar 
visai be sąžinės prie kainos an
glims pridėj tįsios dar nuo vieno 
iki dviejų dolerių tonui bran
giau, versdamos tuo budu vi
suomenę atlyginti tuos nuosto
lius, kurių joms padaręs pasta
rasis kietosios anglies kasyklų 
darbininkų streikas. Kongresas, 
— pareiškė Fish, — nepasirūpi
nęs sutvarkyti anglies pramo
nės dalykų, turėsiąs atsakyti 
prieš visuomenę.

Passaico policija areštuo
ja streikininky vaikus

PASSATC, N. J., bal. 9.
Policija areštavo šiandie šešis 
streikuojančių tekstilės darbi
ninkų vaikus, keturis berniukus 
ir dvi mergaites. Policija kal
tina, kad areštuotieji dalyvavę 
streikininkų pikietuotojų eilėse 
ties Rotany fabrikais, ir polici
jai prisiartinant jie tyčiojęsi iš 
jos ir baubę jai buu-uul

Re to praeitą naktį buvo 
areštuota keliolika streikininkų, 
policijos kaltinamų dėl ramu
mo ardymo.

. Ispanijos aviatoriai at- 
i skrido į Kairą

—  ___ —,
i KAIRAS, Ųgiptas, bal. 9. - 
Skrendantieji į Filipinų salas 
Ispanijos aviatoriai, kapitonas 
Lori»>a įr kap. Galiam, iš Ben- 
gazi, Kirenaikoj, šiandie at
skrido į Kairą.

27 darbininkai nusinuo
dijo arbata

MASKVA, bal. 9. — Dvide
šimt septyni darbininkai mirė,

Tyrinėjimas 
iš kurio jie

gėrė, buvo aršeniko. Kiti septy
ni darbininkai yra kritingoj pa
dėty.

Meksika svarstys sve
timšalių registravimo 

įstatymų

DEI^AIR, N. J., bal. 9.
Pasažierinianr traukiniui susi
kūlus netoli nuo Delair, trys 
žmonės buvo užmušti ir dau
giau kaip keturiasdešimt sužei
sti. Vienuolika pasažierių, pa< 
vojingai' sužeistų, nugabenta į 
ligoninę.

Susikūlęs traukinys, Atlantic ’paskirta Jean 
Gity Express, buvo išėjęs iš’ul.’^
New Yorko vakar kaip 3:15 tininkas žemės ūkio ministeri-i kad visi atvykstantieji į Mek- 
val. po pietų, ir buvo tris va- joj bus paskirtas rytoj. siką svetimšaliai turi pasimo-

Durand vietoj Malvy 
Briando kabinete

bal.
________  ins-

ton atsistatydinusio Louiso Mal- Truktavo vidaus reikalų depar- 
’|vy, vidaus reikalų ministeriu' tamentą pateikti kongresui 

i Durand, žemės naują imigracijos įstatymą. Įs- 
ukio ministeris. Diuando vie-įtatymo sumanyme numatyta,

PARYŽIUS, bal. 9. — Vie
MEKS1KOS MIESTAS, 

9. — Prezidentas Calles

PARYŽIUS, bal. 8. — - Le atsigėrę arbatos. 
Temps praneša, kad Louis Mal- parodė, kad katile, 
vy, Francijds vidaus reikalų 
ministe-ris, atsistatydinęs dėl 
blogos sveikatos.

7

landas pavėlavęs. Bėgant dide
liu greitumu gelžkelio užsisuki-' patarę ' 
mu, lokomotyvą ir keturi va-1 kurie yra priešingi 
gonai ištruko iš 
kūlė.

Užmušti buvo
Connor, jo padėjėjas Rankin ir 
vienas pirmutinio vagono pasa- 
žierius Wm. Mintz is New Yor-

Panamos ir

bėgių ir susi-

mašinistas O’-

siką svetimšaliai turi pasimo- 
Sako, kad Malvy rezignuoti kėti tam tikrą pagalvės mokes- 

jo draugai radikalai, nį, o taipjau kad kiekvienas 
premjerui svetimšalis turi įsiregistruoti. 

Briandui ir nori, kad valdžion įstatymu turės būt užginta at
grįžtų Ilerriotas. vykti į Meksiką visiems to-

----------------  kiems asmenims, kurių profe- 
NEM MORKAS, bal. 9. sįja neleidžia jiems Meksikoj 

Persidaręs žirklėmis ir šokęs gyventu taį yra svetimšalių 
pro langą iš dvylikto--- aukšto kunigams,
žemėn nusižudė John Ililton,;
26 m., Ųankininko sūnūs.

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

Sprogimas fabrike; du i 
darbininkai žuvo

Ekspliozija sudraskė 
laivą; įgula išliko 

sveiką
ST. JOHNS, N. F., bal. 9.

Gauta pranešimas, kad sprogi- 
EIUE, Pa., bal. 9. — Perry mas sudraskęs britų garlaivį 

Iron Works fabrike šiandie į- Seal, praeitą trečiadienį išplau- 
vyko ekspliozija, kurios du dar- kusį iš čia į ledų laukus ronių 
bininkai buvo užmušti, o keli medžioti. Laivo įgula, viso 80 
kiti sužeistu Vienas jų pavo- žmonių, išsigelbėjus.
j ingai sužeistas. -------- *--------

oficia- 
prana-

;J3R

“Evangelistas” turi eit 
nuodėmių atgailauti

Chicagai ir apielinkei 
lis oro biuras šiai dienai 
sauja:

Nenusistojęs oras;
laukti lietaus; nedidelė tempe
ratūros atmaina; vidutinis mai-

galima

SHELBYVILLE, III., bal. 9.
Circuit teisme šiandie pasi

baigė byla evangelijos skelbėjo 
Jameso Delko, pakliuvusio į 
teismo rankas už kriminalį el
gesį su mažomis mergaitėmis.

Evangelistas buvo areštuotas 
tuo metu, kai jis prieš kiek 
laiko atvykęs į Shelbyvillę savo 
pamokslais vedė žmonių “Die-

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš
mokėti į 4-6 dienas už 50 centų;

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Bankų, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sių ir geriausia patarnavimų;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an
trų dienų iki vienam centui;

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštų, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

-----------------  CUDAiHY, Wis., bal. 9. --
CHRISTOPHER, IU4 bal. 9. Peter Paetko, 60 metų, nušovė 

Del pairusios sveikatos nusi-'savo kaimyną Franką Strizelką 
šovė vietos pašto viršininkas už tai, kad pastarasis pavadino

nąsis vėjas.
Vakar temperatūra siekė mi

nimam 36°, maksimam 54° F.
Šiandie saulė teka 5.19, įlei-

vop atvertimo” kampaniją.
Teismas, išklausęs dviejų 

žų mergaičių ir keturių vyrų
liudijimų, pasmerkė evangelis-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

John Dye, 60 metų amžiaus. jį “foreineriu.” džiasi 6:24 valandą. i tą kalėjimai!.
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METINIS PAVASARINIS SUKIS
Rengia : *

GOLDEN ROD MERGINŲ KLIUBAS

MELDAŽIO SVETAINĖJ
2242-44 W. 23rd PI.

Sukatoj, Balandžio 10,1926
Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 50c ypatai

Muzika Chapman’s Orchestra

I KORESPONDENCIJOS

So. Boston, Mass.
Ginčai dėl parodos

KARI MAROZAS
1947 So. Halsted Street

Pranešu 18-tos gatves Uetuviams Piliečiams, kad aš nu
pirkau restauraciją po numeriu 1917 Sb. Halsted Street ir kad 
esu prisirengęs gaminti geriausius valgius ir duoti visiems ge
riausi patarnavimą. Turiu ilgų metų patyrimą šiame biznyje, 
nes laikiau ilgus metus panašų biznį Wcst Sidėjo.

Spring Dance
G1VEN B Y

BRIGHTON PARK LITU. A. and B. CLUB

Saturday, April 10,1926
AT LIBERTY HALI

49th Court and 14th Street, Cicero 
Entree at 7:30 P. M. Admission 50c

Music by JOHN POCIUS

kinga. Bet abelnai gaunasi į-' 
spūdis, kad visokių panašus gin
čai yra blėdinsi,—tik dar la
biau supjudo ir taip jau įnir
šusias musų sroves. *

Kur tik nueini j lietuviška 
valgyklą So. Bostone, ten už- 
girsi ginčus dėl buvusioo šv. 
Petriko dienoj airių parodos. 
Mat, joje dalyvavo saujalė lie
tuvių po iniciatyva Lietuvos 
Ckėsų Kliubo. Kadangi “San
dara” už dalyvavimą lietuvius 
pagiria, o “Keleivis” lyg papei
kia, tai susidarė dvi nuomonės 
ir dabar visi visur ginčinasi. 
Patys gi laikraščiai ne menkai 
susikibo už čiuprinų.

Iš šalies žiūrintiems, — vie
niems žingeidi!, kitiems juo

Išvažiuoja p. Slinkis
Rengiasi kelionėn į Lietuvą 

p. šliakys, buvęs “S.” redakto
rius. Pastaruoju laiku jis, ma
no manymu, buvo neitralis vei
kėjas ir daug naudos darė vie
tiniams lietuviams ypatingai 
mokinime kalbos. Davė keletą 
prelekcijų kultūriniais klausi
mais.—B. P.

Šventos Onos Draugija
Rengia

VELYKAIČIU BALIU
Nedėlioj, Balandžio-April 11 d., 1926 

Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje 
32nd Street ir Auburn Avenue
Pradžia 6:80 valandą vakare

Kviečiame visus, sehvs ir jaunus j šį balių, nes bus duodami Vely
kaičiai prie tlkictų. Draugija deda visas pastangas, kad užganėdinti at
silankančius svečius. Kviečia vakaro repgimo KOMITETAS

PAVASARINIS SOKIS
Rengia

Liet. Piliečių Darbininkų 
Pašelp. Kliubo Chicagoj

Ned., Balandžio 11,1926
M. MELDAŽIO SVET.

2242 W. 23rd Place
Muzika J. J. Phillips
Pradžia 6 vai. vakare

Įžanga 50 centų
Visus širdingai kviečiame 

atsilankyti. ,
KOMITETAS

J . v . •

!■■■■■■■■■*■■■■■■■■■

LINKSMAS BALIUS SU PROGRAMŲ
RENGIA LIETUVIŲ PILIEČIU BROLIJA AMERIKOJ
Balandžio 11 d., 1926 m., Mildos Svet.

8140 So. Halsted SI. Pradžia 7 valandą vakare 
PROGRAMAS

1) Duetas — Brigyta Paurazaitė ir St. Dilius; 2) L. P. B. A. — 
Orchestro Organizatorius; 3) Kalba — Daktaras Karalius; 4) Due
tas — Stella Paurazaitė ir S. pilius; 5) Trio — Smuiką, Just. Da- 
nielkus, Mandallna, Ant. Bačkis, Gitaras, Leo Getautas; 6) Liet. Pil. 
Brolijos Vyrų Choras — no vadbvysle S. DILIAUS.

Po programo šoKiai prie pirmos rųšies muzikos.

T

“BUNCO PARTY" Ir SOKIS
rengia

Draugystė Vėliavos Liet. Amerikoj‘e No. 1 
Sukatoj, Balandžio (April) 10,1926 

J. ŽALANDAUSKIO SVET.
4501 S. Hermitage Avė.

Pradžia 6:30 vai. vak. įžanga 50c.
Kviečiame visus atsilankyti. Rengimo KOMITETAS. 

....... w iordntaoinhrdl aoinhrdlaoinrdlgfkypgkž aoinfdl aoinrdiu ao

Pranešimas Jogei
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužės mėnesyje su 
exkursija Lietuvon didžiausiu lai
vu pasaulyje ir ypatiškai patar
naus kelionėje. Kurie manote 
važiuoti, prisidėkite iš anksto, kad 
galima butų sutvarkyti pasus ir 
kitus kelionės dokumentus.

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
Ir farmos

Perkami ir parduodami morgičlai, 
bonai Ir Šerai

JŪHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St.,

Telefonas Yards 0145
CHICAGO, ILL. : • 

v *
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SAUGI VIETA
DEL i

PIRKIMO, PARDAVIMO
ARBA MAINYMO

NAMŲ, LOTŲ, BIZNIŲ 
PO VISAS DALIS MIESTO

TURIME DAUGYBĘ NAMŲ 
DEL

GYVENIMO arba BIZNIO 
nuo mažiausio iki didžiausio 

NORINTIEMS PIRKTI 
PARDUOTI ARBA MAINYTI 
Del greito ir teisingo užsiganė- 

dininio pirkite, per
ROZENSKI LEMONT CO.

'Teisingais patarimas platina 
kiekvieną biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo

REAL ESTATE
Užganėdinome kiekvienų kuris 
pirko, parda\ i ar mainė per 
mus, tikriname, kad ir tamista 
busi užganėdintas.
Vienas geras investmentas pa
daro žmogų turtingą ant visa
dos.
ROZENSKI LEMONT & CO.

6312 So. Western Avė.
PROS. 2102

Didele Paroda
Rengia

Lietuvių kandidatas i

County Komisijonierius

Prasidės 12 vai. pietų nuo 33rd ir Auburn Avė. 
ir paroduos Halsted gatve iki 47th St., o iš ten į St. 
Bridget bažnyčios svetainę, kur įvyks prakalbos. 
Visi lietuviai norintieji išrinkti T. Stencelį į Komi- 
sijonierių ofisų, ypač turintieji automobilius kvie
čiami dalyvauti parodoje.

*
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IŠKILMINGAS RALIUS
Lietuvių Tautiška Parapija

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Rengia Puikų Balių Savo Svetainėje

Subafoj, Balandžio (April) 10 d., 1926
v I t t | I• r, ' Y ų* ■ • Mn JSnįrAj"cuH ? vX*v Jrn l

Pradžia 7 valandą vakare
Jauni ir seni, visi geros valios žmones, esate maloniai užkvies- 

ti. Užtikriname liiikij linksmai praleisite. Grieš Bartkaus Benas.
Kviečia KOMITETAS' ... . . . ...  :•-j

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PUIKI! ŠOKĮ
rengia 

AMERIKOS LIETUVIU DUKTERŲ DRAUGIJA 
Trečiadieny, Balandžio 14—1926 

Cooper-Carlton Viešbuty
5307 Hyde Park Blvd.

CHICAGO, 1LL.
, Pradžia 7:30 vai. vak.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus atsilankyti, o užtikriname, 
kad praleisite linksmai laika.

Kviečia AMERIKOS LIETUVIU DUKTERŲ DRAUGIJA.XXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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METINIS ROŽIŲ BALIUS
rengia

DRAUGYSTĖ TEISYBĖS MYLĖTOJŲ

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIS KLUBAS

• rengia

PUIKU BALIU
kuris įvyks

Nedėlioj, Balandžio (April) 11 d., 1926
Nedėlioj, Balandžio-April 11,1926

Pradžia 6:30 vakare
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM 

3133 S. Halsted St. I Skaitykit ir Temykii
: DIDZIAUSIS BARGENAS ANT SEKLYČIOS SETŲ

MEOORA HALI
4158 W. Van Buren St.

Didelis
Koncertas ir Balius

RENGIA AM. LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLIUBAS 12 WARDOS

Nedėlioj, balandžio 11,1926
LIETUVIŲ PARAPIJOS SVETAINĖJ
44 St. ir Fairfield Avė., Chicago, III.

Šis koncęrtas bus labai žingeidus ir gražus. Šia
me koncerte dalyvaus žinomi Chicagos artistai, so
listai. Čia taipgi bus gerų kalbėtojų.

Koncertas prasidės nuo 4 vai. po pietų iki 7. šo
kiai prasidės nuo 7 vai. vakaro. Abelna įžanga 75c, į 
šokius 50c.

Kiekvienas lietuvis Brighton Parko prigulėkit 
prie šio Kliubo, tai vienas iš veikliausių Kliubų. Jis 

I rūpinasi biedniems suteikti pagelbą; išima pilietybės 
I popierac. Kiekvienoj nelaimėj gelbsti savo narius. 
I Kiekvienas galėsit prisirašyt prie šio Kliubo, atsi- 
I lankius ant šio Koncerto už vienų dolerį. .
I Kviečia Rengimo KOMITETAS.

M
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IR BEDRUIMIŲ SETU

Nuo $75.00 ir aukščiau
Ateikite pas mus, nes mes patys esame išdirbė

tais aukštos rųšies, setų ir darbų gvarantuojame. 
Turime savo krautuvėj didelį pasirinkimų naujau
sios mados ir parduodame už žemesnes kainas negu 
kitur. Taipgi mes užlaikome visokios rųšies nami
nių rakandų didžiausiame pasirinkime. Ateikite pas
mus, o mes Tamstoms sutaupinsime pinigų.

GLOBĖ FURNITUBE & UPHOLSTERING CO.
6637 S. Halsted St.

Tel. Wentworth 6890

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Pradžia 6:30 » įžanga 25c
Bus labai smagus vakaras. Kalbės Adv. Kuodis, dainuos Vaikų 

Draugijėlės ir bus dalinami garbės žiedai nariam, kurie nėra sirgę 
per dešimt metų. Kviečiame visus atsilankyti ir uŽtikrinam, kad visi 
busit užganėdinti. ‘ KOMITETAS.

PAVASARINIS BALIUSK

K

M

M
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rengia
L. K. VYTAUTO BENAS

įžanga 35c ypatai

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kviečia Rengėjai.

Nedėlioj, Balandžio 11 d., 1926 m
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVET

So. Union ir 18 gatvė

Pradžia 6 vai. vakare
Šis balius bus vienas iš puikiausių. Bus skanių užkandžių, gerų 

gėrimų, kvepiančių cigarą. O muzika, tai grieš kuopuikiausius ame
rikoniškus ir lietuviškus šokius.

Vitak -- Elsnic ( o.
4639 So. As! iand Avė.

Chicago, III

NAUJI ALEKSIO MUZIKOS 
VEIKALAI

1. Dvidešimts dainų šešiuose są
siuviniuose, mišram chorui .... $3.00

2. Penkios juokingos dainos, vie
nam balsui prie fortepijono ... $1.00

3. Penkios linksmos dainos, dviem
balsams prie fortepijono .......  $1.00
Siunčiant užsakymą ir ‘‘Money

Order”, adresuokite:
M R. A. ALEKS1S,

P. O. Box 332, YVaterbury, Copn.

PEARL QUEEN
CONCERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduota ir 
vartota geriausių concertinos muzi
kantų ir mokytojų. •

Mes taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

Mes spausdiname Lietuviškos mu
zikos dėl Concertinų, Orkestrų ir Pia
no.

Reikalaukite musų 
katalogą dykai
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šeštadienis, Baland. 10, ’26 NAUJIENOS, Chicago, III,

Tel. Blvd. 3138
r

Prisivaidinęs Laivas
Vyrai ir moterys kurie tikisi ateičiai 
finansinės nepriklausomybės, bet.ku
rie praleidžia butini) dalyką — nuola
tinį taupymą — laukia prisivaidinusio 
laivo, kuris niekuomet neutplauks. 
Atidaryklt taupymų sąskaitą šiame 
banko. Šekit nuolatinį jos augimą, 
kaip ir iki šiol reguliariai. Nelauki- t 
te kol jus turėsite didelę sumą pinigą 
depozitą vimiii

PAIKAS TROŠKIMAS

Cashgar, svarbus miestas 
Chinijoj, dalyje rytinio Tur
kestano, tai yra labai svar
bus punktas komercijos 
Centralinėj Azijoj, čia yra 
daug išdirbinėjama yatos, 
auksinių, sidabrinių rūbų, 
karpetų ir t. t. Tenai gimę 
žmonės yra dideli lengvati
kiai. Kai kurie fabrikai tu
ri pasamdę moteris ir mer
ginas, jos vis meldžiasi, kad 
gavus turtingus vyrus. Kaip 
paika! Visi turtingi žmonės 
yra beverčiai jei neturi svei-

ITALIJONIŠKOS ARMONIKOS Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Išdirbinėjome ir importuojame 
visokios rųšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųfiies. Ita- 
lijonifikos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kitų fabrikantų. Dykai grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjams. 
Katalogas dykai.

RUATI'A SERENELLI & CO.
817 Blue Island A ve., C-860 

Chicago, III.

4150 South Halsted St

DR. A. WARCHALCWSKI

Aut Xclowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 
Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo C iki

9 vakare. Nedalioj nuo Ii iki 1’2 dieną

Egzaminuoja akis — pritaik<.. ūkinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

The STOCK YARDS 
IRUSI & SAVINOS 

BANK

Tiktai sveikata yra tik
ras turtas, o skilvys yra

Lietuviai Advokatai

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo 
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 
v vai. vakare.

M. Woitkievicz- 
BAN1S

AKUŠERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
r merginoms.
f 113 South 
Tlalsted St. e

Jos. F. Sudrik
Pianų Krautuvė
3343 So. Halsied St., Chicago, III.

Didelis Pasirinkimas Pianų Geriausių Išdin 
bysčių Už Prieinamas Numažintas Kainas

katai. Atsitikimuose skilvio 
trubelių Trinerio Kartusis 
Vynas yra geriausios gy-, 
luolės. “Aš kentėjau nuo 
skilvio suirimų per 6 mėne- 
siu«. K<į Cik valgiau, 
davo mano skilvyje ir jo
kios gyduolės man negelbė
davo. Galų gale aš paban
džiau Trinerio Kartųjį Vy
ną ir šiandien po išvartoji- 
mo 2 butelių, aš jaučiuosi 
daug geriau. Jūsų draugė 
ant visados Mrs. Elizabeth 
Ballas”, taip ji rašo savo, 
įaiške iš Paw Paw, Mich., 
Kovo 9, 1926. Jei Trinerio 
Karčiojo Vyno negalit gau-
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Gulbransen Pianai pagar-l 
sėję visur, kaipo geriausi 
pasaulyje pianai. Kainos! 
8700 - $615 - $450 - $300

Brunswick - Panotrope 
kaip ant paveikslo, yra 
naujas muzikališkas in
strumentas. Groja re
kordus pašte būtinai 
garsiai ir gražiai. Kai
nos '
$90 - $155 - $400 - $600 
Daugybė Brunswick, 
Columbia ir Ortophonic 
Phonografų turi būti 
varduota už sumažintą 
<ainą, po

$45 - $55 - $65 
$85 - $100

korių arba pardavinėtoją,, 
rašykit pas JĮęsęph 'priner 
Company, Chicago, III.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIH

Atėjo Kultūra No. 3. Kai
na 45c. Galima gauti.

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

| Reikalaudami

RAKANDU

61002

16034
16036
16035
16029
16031
16028

Nauji Lietuviški Rekordai Babravičiaus
Plaukė Sau Laivelis 
ir Karvelėli Mėlynasis............................. $1.25
Aguonėlė ir Kur Bakūžė Samanota 
Ne Margi šakalėliai ir Bernužėli Nesvoliok 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka 
Oi Motute Mano ir Atneš Dėdė Kukulių Vėdrą 
Kur Juosi Berneli ir Žalioja Laukai 
Dul Dul Dūdele ir Bernuželi Nesvoliok

Indainavo Kipras Petrauskas
160035 Stasis ir Bernužėlis...... Kipras Petrauskas

Rolės Dėl Pianų
AtJokie Berneli Vakare. Daina su žodžiais .... $1.00 
Vilniaus Kalneliai. Daina su žodžiais.............  1.00
Kur Upelis Teka. Daina su žodžiais...................1.00
Ant Kalnelio Trys Mergelės. Daina su žodžiais 1.00 
Gerk, Gerk Girtuoklėli. Daina su žodžiais...... 1.00
Pas Motinėlę. Daina su žodžiais................... 1.00
Kributis. šokis ............ ............................................75
Karvelėli Mėlynasis. Daina su žodžiais............. 1.00
Marytė. Valcas, Šokis ;.....................................75
šerk Tėveli, Bėrą Žirgelj. Daina su žodžiais .... 1.00 
Internacionalas. Daina su žodžiais................. 1.00
Ūkininkų Prisakymas. Daina su žodžiais......  1.00
Ilgėjimas Tėvynės. Maršas.................  75

Ant Kalnelio Trys Mergelės ..................
Aš Lietuvaitė..........................................
Atneša Dedas, Kukulių Vėdrą ............
Ant Barikadų — Darbininkų Marsalietė

1.00
.75

: .75

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas, Centrui 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo V i eta
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto. r

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

T<‘l. State 3225
Valandos nuo 9:30 ’lki 4:30 vai.

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo (J Jlci 8 V411. 
NetlSlioniis nuo 1O ryto i R i i2 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

• •F 
arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
L Į* ( ) , i

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pčtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidunniestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034 —Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. VVAITGHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. Pullman 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojiine 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Centrui 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai.. Prirengia 

visokias legalifikas popieras.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midvay 2880

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas. Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted St.

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

DR. HERZMAN^
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas il
gas vyrų, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray ii Ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

Roulovar<l 4196
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.^

Telofonai:

.................
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000
■■ i i. i —

•Tol. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47 th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexei 9191

Dr. A. A. Roth
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

■ n ....

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

JONH T. ZURIS 
.Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242 

Res. 6029 Champlain Avė, 
Tel. Midway 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS 

Ofisas: 4600 Sb. Wood St. 
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Šalie St. 
Telephone Pu 11 man 8868

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puofialų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas'mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR
Xn 4 V Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 
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kas dieną ir ne dau m- per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidij. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmamymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už puse metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.
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A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolžtine šviesa ir diathermia
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Dr. Lawrence P. Slakis;
DENTISTAS

4454 So. Western Avė, " 
j VALANDOS: «
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H

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Rr.A.R. BLUMENTHAL

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M J SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6853

V __ _________ /

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną.

^Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kumpas Richmond Gt.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegrainų
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS Iš LIETUVOS-

DARBININKŲ IR SOCIALDEMOKRATŲ 
PERSEKIOJIMAS.

’ > I B.

O KĄ MELUOJA APIE SOCIALDEMOKRATUS 
KOMUNISTAI? Apžvalga

REVOLIUCIJA” KATALIKŲ SUSIVIENYME

Kauno “Socialdemokratas” praneša trumpoje žinių 
sutraukoje apie sekančius įvykius Lietuvoje:

Vilkaviškio apskr. viršininko įsakymu šiomis dieno
mis uždaryta Bendroji Darbininkų Prof. Sąjunga. Sąjun
gos valdyba tą viršininko nutarimą apskundė apygardos 
teismui.

Seimas atmetė Prezidento grąžintą įstatymą, kuriuo 
naujakuriams buvo leidžiama pasilikti dvarų trobesiuose 
5 metus. Vadinasi, naujakuriai turės apleisti dvarų tro
besius.

Kovo 21 d. Šančiuose (Kauno priemiesty) įvyko la
bai skaitlingas socialdemokratų mitingas (apie 1.500 
žmonių). Didelė “Liros” salė buvo kimšte prikimšta. Fe- 
derantai buvo susiorganizavę mitingą suardyti (kaip ko
munistai Amerikoje! “N.” Red.), bet ir išsižioti nedrį
so.

Kaišedariuose policija išvaikė socialdemokratų mi
tingą. Publikos buvo prisirinkę pilna salė, daugel netil
po.

Šiauliuose į socialdemokratų apygardos konferenci
ją, kurioje buvo svarstomi Seimo rinkimų reikalai, poli
cijos vado Paškevičiaus įsakymu atsiųsta dalyvauti 2 po
licininkai.

Tai tokios yra paskutinės žinios iš “krikščionių” val
domos Lietuvos respublikos. Ir reikia pasakyti, kad jos 
yra typingos, o ne pripuolamos. Tokių ir panašių dalykų, 
kaip aukščiaus paminėtieji, įvyksta Lietuvoje kasdien ir 
nuolatos. Jų aprašymais mirga visų padoresniųjų Lietu
vos laikraščių puslapiai (klerikalų spauda, žinoma, sten
giasi juos užtylėti).

Tam pačiam “Socialdemokrato” numeryje, pav. pra
nešama, kad Kauno karo komendanto nutarimu visam 
karo stovio laikui (o kada jis pasibaigs! “N.” Red.) su
stabdytas profesinių sąjungų leidžiamas laikraštis “Echo 
Robotnicze” (lenkų kalboj). Kovo 22 d. atvykusi policija 
konfiskavo išleistuosius laikraščio numerius. Pranešama 
taip pat apie darbininkų areštavimus įvairiose vietose, 
apie kratas pas socialdemokratų partijos narius, ir t. t.

žodžiu — policijos sauvaliavimas, apskričių viršinin
kų ir karo komendantų diktatūra, darbininkų organiza
cijų ir spaudos slopinimas, socialistų persekiojimas — 
štai kokiose sąlygose šiandie tenka Lietuvos darbo žmo
nėms gyventi ir kovoti už geresnę savo ateitį!

Mes atkreipiame skaitytojų dėmesį ypatingai į tai, 
kaip dabartiniai Lietuvos valdovai elgiasi su socialdemo
kratais ir jų vadovaujamomis darbininkų sąjungomis.

Socialdemokratų mitingai yra išvaikomi, j socialde
mokratų konferencijas lenda policija, Bendrosios Darbi
ninkų Profesinės Sąjungos (pilnai legalės, užregistruo
tos organizacijos) skyriai uždaromi. Na, o ar atsimena
te, ką nesenai komunistų šlamštuose rašė d-ras St. Ma
tulaitis (kuris dabar gyvena “ant burdo” pas Rusijos bol
ševikus) ?

Jisai rašė, kad klerikalinė valdžia esanti socialdemo
kratams labai palanki. Jisai rašė net, kad ji duodanti 
jiems pagalbon žvalgybą, idant ji padėtų socialdemokra
tams iškolektuoti narių mokesnius profesinėse sąjungo
se!

Taigi ar ne tiesą mes anądien pasakėme, perskaitę 
tuos Matulaičio plepalus, kad jisai iš davatkų niektiky- 
bių kritiko pats pavirto neprotaujančia davatka?

Amerikos lietuvių katalikų Susivienyme įvyko ma
žiukė “revoliucija”.

Mes tik-ką buvome pažymėję tą faktą, kad tarpe tos 
organizacijos sekretoriaus ir organo (“Garso”) redakto
riaus eina aštri kova (žiun apžvalgos skyrių), — kaip 
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Chicagoje — paštu:
Metams .................................... $8.00

Užsimokljimo kaina:
Pusei metų.........................   4.00
Trims mėnesiams ................... $2.l(
Dviem mžneaianu .........._......  l.|(
Vienam mineaiui .......................... 75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 8c
Savaitei ...................................... 18c
Mlneaiui ..........    75c

Suveinytoae Valstijose, ne Chicagoje, 
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(Atpiginta)
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

“Marksistu” besitituliuojan- 
čiam J. Baltrušaičiui mes aną
dien pastebėjome:

“Tegu Baltrušaitis parodo 
bent vieną atsitikimą, kur 
Marksas per visą savo ilgo 
darbavimosi laiką butų prita
ręs žodžio, spaudos, susirin
kimų ir organizacijų laisvės 
panaikinimui, balsavimo tei
sės (piliečiams) atėmimui, 
socialistų areštavimui ir kan
kinimui kalėjimuose ir to
kiems teroro darbams, ku
riais yra pagarsėjusi visam 
pasauly bolševikų čeką! To 
jisai neparodys, nes Marksas 
niekuomet tokiems dalykams 
nepritardavo, bet priešingai 
— visa savo energija kovojo 
prieš juos!”
Mūsiškių ekstra - kairiųjų va

das ryžosi išpildyti musų reika
lavimą, paimdamas šituo tikslu 
Markso žodžius, pasakytus vie
nam jo laiške apie pilietinį ka
rų Franci] oje 1871 m.

Tais 1871 metais, kaip žinia, 
Paryžiuje buvo įsikūrus re
voliucinė valdžia — Komuna, 
prieš kurią apie dvejetą me
nesių kovojo. vadovaujama ---------- ---------  v ------

numeris, kuriame pranešama,Tjero, (Thier’o) buržuazija, iki Įkuria surengė sužvėrėję reak-

kad vienas tų dviejų “kovotojų” jau tapo “nuverstas”, o 
antras pasiėmė jo galią į savo rankas.

Praneša apie tai pats redaktorius, p. L. Šimutis, se
kančiais žodžiais: r

“Kadangi p. J. Šaliunas, L. R. K. S. A. sekreto
rius, uzurpavo redaktoriaus teises ir abelnai padėtis 
susidarė nebepakenčiama, todėl nuo š. m. ‘Garso’ 18 
Nr. už laikraščio turinį nebeatsakau ir iš Redakci
jos pasitraukiu”.
P-o. Šaliuno asmenyje L. R. K. Susivienymas, matyt, 

įgijo “stiprų vyrą”, kuris yra pasiryžęs “kieta ranka” 
vykdinti reformas organizacijoje. Nepersenai jisai buvo 
pasakęs savo raporte, kad “musų organas turi būtinai 
savo pakraipą mainyti, kad tarnautų išimtinai Susiv. rei
kalams, bet ne pašaliečiams”. Tais žodžiais jisai veikiau
sia norėjo pasakyt, kad “Garsas” neprivalo tarnauti po
litinėms klerikalų organizacijoms.

Truputį keista matyt tokius reiškinius R.-katalikų 
organizacijoje — ar ne?

MIRĖ L. R. K. S. A. PRE
ZIDENTAS.

“Garsas” praneša, kad kovo 
30 dieną vakare gavęs žinią apie 
Jono G. Miliaus mirtį.

Nabašninkas buvo Rymo-Ka- 
talikų susivienymo prezidentas.

KIRVIS-AKMUO.

P.

Rymo katalikų susivienymo 
reikalų vadėjas ir sekretorius, 
p. J. B. Šaliunas, labai nsutinka 
su tos organizacijos organo 
“Garso” redaktorium, p. L. J. 
Šimučiu. Jų dviejų kivirčai pa-( 
kliūva, ne visai mandagioje for
moje, net į organo špaltas. Se
kretorius, pav. paskelbė “Gar
se” savo raportą, prie kurių re
daktorius prisegė tokią pastabų:

“Už šio rašto gramatiškas 
klaidas Redakcija neatsako.”

Tečiaus negalima sakyt, kad 
šaliunas išmanytų apie gra

matiką mažiaus už p. šimutį.
Pastarasis jau yra įteikęs sa

vo rezignacijų ir rengiasi va
žiuoti į Lietuvą, kur klerikalai 
žada remti jo kandidatūrą j 
Seimą. Lietuva turės dar vieną 
“didelį veikėją”*.

Del jo rezignacijos, beje, taip 
pat kilo susikirtimas tarp jo ir 
p. šaliuno. P. šimutis prašė 
centro Pildomąjį Komitetą at
leisti jį nuo redaktoriaus parei
gų ėjimo balandžio 20 d. Bet 
sekretorius pasiūlė, kad Pild. 
Kom-as paliuosuotų p. šimutį 
nuo balandžio 1 d. Centro dau
guma nenorėjo redaktorių 
skriausti ir leido jam pabūti 
prie laikraščio iki balandžio 20.

REDAKTORIUS, KURIS NE
SUPRANTA KĄ SKAITO.

Komuna buvo nugalėta ir tūks
tančiai jos gynėjų išžudyta.

Taigi, rašydamas apie šitą 
kovą tarpe Komunos ir reakci
ninkų, Marksas vienam savo 
laiške pasakė taip:

“Istorija neturi kito tokio 
didvyriškumo pavyzdžio. Jei
gu jie (komunarai. “N.” 
Red.) bus pergalėti, tai tat 
įvyks dėl jų ‘didžiaširdingu- 
mo’. Jie turėjo tuojaus mar- 
šuot prieš Versalį, kaip tik 
Vinay ir Paryžiaus Naciona- 
lės Gvardijos reakcinė dalis 
išbėgo iš Paryžiaus. Tasai 
progos mopientas tapo pra
leistas per jų ‘sąžiningumą’. 
Jie nenorėjo pradėti civilį ka
rą, lyg, rodos, Tjero žvėriš
kos užmačios dar nebuvo pa
sirodžiusios tuo, kad jisai 
bandė nuginkluoti Paryžių”.
(Cituojame pagal “Aidą”, tik 

truputį pataisę kalbą.)
J. Baltrušaitis, paduodamas 

šitą ištrauką mano, kad tai esąs 
atsakymas j musų klausimą; 
bet kiekvienas, sveika sąmone 
perskaitęs ąpkščiaus pacituotus 
Markso žodžius, pasakys, kad 
“Aido” redaktorius, anot to ru
sų priežodžio, “pataikė pirštu j 
dangų”.

Kame čia Baltrušaitis randa 
Markso pritarimą žodžio, spau
dos, susirinkimų ir organizacijų 
laisves slopinimui arba persekio
jimui socialistų ir teroro dar
bams? Nieko panašaus paduo
tuose Markso žodžiuose nėra!

Visų-pirma, Marksas čia kal
ba ne apie daugiaus ar mažiaus 
pastovią padėtį, bet tiktai apie 
tam tikrą “momentą” — kuo
met prieš sukilusį Paryžių buvo 
mobilizuojamos ginkluotos re
akcininkų jėgos Versalyje (už 
keleto dešimčių kilometrų nuo 
Paryžiaus); kuomet buvo aišku, 
kad tarp Paryžiaus ir Versalio 
yra neišvengiamas artimiausio
je ateityje ginkluotas susirėmi
mas. Šitam kritingam praside
dančio civilio karo momente pa
ryžiečiai turėjo, Markso nuomo
ne, nežiopsot, nevaidint “di- 
džiaširdžių” geradarių roles, bet 
— pulti priešą kuosmarkiausia, 
kirst jam iš peties, nelaukiant 
iki jisai sutvarkys savo eiles ir 
surinks daugiaus jėgų. Pato
giausias momentas pulti priešą 
buvo, Markso nuomone, tada, 
kai reakcinė dalis Nacionalės 
Gvardijos leidosi bėgti iš Pary^ 
žiaus; tada reikėjo vytis pabė
gėlius ir išblaškyt juos ir pa
imti patį Versalį, kur* sėdėjo 
Tjeras ir šaukė savo- šalininkus 
į karą prieš Paryžių!

Ir kas gali su šita Markso 
nuomone nesutikt?

Aiškus dalykas, kad, jeigu 
paryžiečiai butų taip pasielgę, 
kaip, Markso manymu, jie turė
jo pasielgti, tai jie butų milži
niškai sustiprinę savo poziciją, 
ir labai galimas daiktas, kad 
tuomet Tjero šalininkai butų 
buvę arba galutinai sumušti, ar
ba bent taip iškrikdyti ir sude- 
moralizuoti, jogei jie niekuomet 
nebūtų pajėgę ginkluota pajėga 
sutriuškinti Komuną. Butų, 
vadinasi, neįvykusi ir ta pasi
baisėtina komunarą skerdynė, 

cininkai, kuomet Paryžiaus su
kilėliai buvo nugalėti.

Tai yra aišku. Bet ką bendro 
tatai turi su klausimais, kuriuos 
mes statėme Baltrušaičiui?

Mes kalbėjome ne apie kurį 
nors momentą bolševikiškos Ru
sijos gyvenime, bet apie tą 
tvarką, kuri tenai viešpatauja 
jau devinti metai.

Mes kalbėjome ne apie tai, 
kokios strategijos privalo laiky
tis sukilėliai kovoje su ginkluo
tais priešais, bet apie sovietų 
valdžios politiką, vykinamą su
lig visų piliečių per keletą me
tų, net nusistovėjusios taikos 
metu (Rusijoje pilietinio karo 
jau nebėra nuo 1921 m.).

Mes kalbėjome ne apie suki
lėlių gynimąsi nuo ginkluotos 
reakcijos, bet apie bolševikiškos 
valdžios elgimąsi su darbinin
kais ir socialistais, kurie netik 
nekėlė ginklo prieš sovietus, bet 
dagi savanoriais stojo j raudo
nąją armiją, kad padėjus jai su
mušti Denikiną, Vrangelj ir ki
tus kontr-revoliucinius genero
lus, (taip darė, pav. Rusijos so
cialdemokratai - menševikai, ku
rie leido atsišaukimus ir siunti
nėjo atgitatorius į provincijos 
miestus, ragindami darbininkus 
su ginklais rankose kovoti prieš 
“baltgvardiečius” 1).

žodžiu, Baltrušaičio paduoto
ji ištrauka iš Markso laiško vi
sai nė nemini ko nors pa
našaus j tuos dalykus, kuriuos 
mes nurodėme savo pastebėji
me “Aido” redaktoriui! Mark
sas kalba tiktai apie tai, kaip 
reikia kariaut, kuomet iškyla 
ginkluota kova tarpe revoliuci
nės valdžios ir apsiginklavusios 
reakcijos. O ekstra kairiųjų re
daktorius daro iš to “išvadą”, 
kad Marksas pripažįstąs revo
liucinei valdžiai teisę ir nai
kinti piliečių teises, ir smaugti 
socialistus, ir vartoti prieš vi
sus savo bponentus kruviną te
rorą! Ar tas Pittsburgo dodo- 
nė iš galvos išsikraustę, ar kas 
jam pasidarė?

Pilietinių laisvių “triuškinimas”.

Toliaus “Aido” redaktorius 
paduoda dar vieną ištrauką iš 
Markso raštų'savo nesąmoniškų 
plepalų “patvirtinimui”. Kny
gelėje “Brumiero 18 diena” esą, 
girdi, taip pasakyta:

“mano manymu, kitas revo
liucinis sukilimas Prancūzijoj 
bus ’ tai mėginimas sutriuš
kinti biurokratinę militarinę 
mašiną (tėmykit!’ • “N.” 
Red.), vietoje ją perduoti iš 
vienos grupės į kitą, kaip tai 
buvo pirmiau daroma.”
Taip Marksas rašė už dešimts 

metų prieš Paryžiaus Komuną. 
Ką gi tie jo žodžiai reiškia? O 
gi, pasak Baltrušaičio, ve ką:

“Sutriuškinimas visuomet 
reiškia panaikinimą žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir orga
nizacijų laisvės ir t. t. Tą 
tankiai praktikuoja buržuazi
ja (ar tai yra pavyzdys ir 
bolševikams? “N.” Red.) vi
sose šalyse. Tą praktikavo 
ir Sovietų Rusija sukilimo 
laiku. Dabar ten yra visos 
laisvės (?? “N.” Red.), o če- 
kos jau senai nėra (? “N.” 
Red.)! Grigaitis nesąmones 
šneka, pats nežino ką. Kas 
buvo prieš septynetą-aštuo- 
netą metų, tai jam yra da
bar”.
Pirmiausia — apie Čeką. Bal

trušaitis tiesiog meluoja, kuo
met jisai tvirtina, kad bolševi
kiškoji čeką (arba črezvyčaika) 
buvusi prieš septynetą-aštuo- 
netą metų, čeką niekuomet 
nebuvo sovietų Rusijoje 
panaikinta; tik apie dveji 
(o ne septyni ar astuoni!) 
metai atgal buvo pa
keistas jos vardas į “Gosudars- 
tvennoje Političeskoje Upra vie
nijo” arba, sutrumpinant, Ge- 
Pe-U. Dabai’tiiiė de-Pe-U yra 
ta pati politine policija, kaip ir 
buvusioji čeką; jos funkcijos 
(veikimas) yra tos pačios ir be
veik visi tie patys viršininkai

(vyriausias jų — Dzieržynski), 
kaip ir senosios čekos.

Antra, Baltrušaitis per akis 
meluoja, sakydamas, kad šian
die Rusijoje jau esančios “vi
sos laisvės”. Ką jisai mano ši
tokia begėdiška melagyste ap
gauti, kuomet visas svietas žino, 
kad bolševikijoje nėra nė vienos 
legalizuotos partijos, išimant 
valdžios partiją; nė vieno laik
raščio, išimant bolševikiškus; nė 
vienos organizacijos, išimant 
valdžios kontroliuojamas!

Bet kaip jums patinka Bal
trušaičio aiškinimas žodžio “su
triuškinti” aukščiaus paduotoje 
ištraukoje iš “Brumiero 18 die
na”? Markso knygelėje pasa
kyta, kad revoliucija stengsis 
“sutriuškinti” (tikrenybėje turi ’ 
būt “sudaužyti”) biurokratinę 
militarinę mašiną; o ekstra kai
riųjų redaktorius tvirtina, kad 
tai reiškią panaikinimą žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir organi
zacijų !
• Marksas sako, kad revoliuci
jos praeityje (t. y. buržuazinės 
revoliucijos) nenaikindavo biu
rokratinės militarinės mašinos, 
bet tiktai perduodavo ją iš vie
nos grupės rankų j kitos grupės 
rankas, šitaip pasielgti darbi
ninkiška revoliucija, Markso 
nuomone, negalėsianti; ji turė
sianti ne imti biurokratinę mili
tarinę mašiną iš buržuazijos 
rankų, kad pavedus ją proleta
riatui, bet — ji turėsianti “su
triuškinti”, sudaužyti tą maši
ną, kad jos daugiaus nebebūtų!

Baltrušaitis gi šituose Mark

so žodžiuose randa pateisinimą 
sovietų valdžiai, kuri pasielgė 
taip, kaip elgdavosi revoliucinės 
buržuazinės valdžios, kurios pa
likdavo biurokratinę militarinę 
mašiną nesunaikintą — ir pas
kui, su tos mašinpa pagalba, 
sutriuškindavo tik-ką iškovotas 
pietiečių laisves!

Taip, girdi, ir reikia daryti — 
“pagal Marksą”! Na, ar ne 
juokdarys?

Dabar tur-but jau kiekvienas 
mato, kad tas ekstra kairiųjų 
lyderiukas yra “hopeless case”. 
Apie Markso mokslą jisai išma
no tiek, kiek kurmis apie skra
jojimą oru; ir jisai niekuomet 
negalės tą mokslą suprasti, ka
dangi jisai absoliučiai nesupran- 

: ta net paprasčiausių sakinių 
Markso raštuose.

GERESNIS SKONIS—Priežastis? WENNERSTEN’S pa
tentuotas procesas sujungiantis apynius ir salyklą. Sa
lyklas apsupa apynius ir užlaiko juos šviežiais, o apyniai 
apsaugoja salyklą. Jų matot, kad nei vienas geras sko
nis nežūna.
TIKRI APYNIAI—Tiktai švieži pilni skonio yra vartoja
mi j WENNERSTEN’S. Nereikia jokio dirbtino skonio 
vartoti ir nėra vartojama. Jus vartojai Lemono išsunkas 
dėl Lemonado. Jus vartojai tikrą lemoną, ar ne? Kuo
met jums reikia tikrų apynių skonio kode! nevartojate 
šviežius apynius užlaikomus geriausioje pušyje malt syru- 
po? Kitais žodžiais—KODĖL NEVARTOJAI' WENNERS- 
TEN’S? Tai yra būdas gavimui geriausias pasekmes.
NEREIKIA VIRINTI—Tiktai ištirpyki! karštame vande
ny; paskiau sumaišykit. Tas sutaupius jums laiko, gaso ir 
trubello ir užlaikys skonj nuo išgaravimo laike virimo.
NĖRA ATSIDAVIMO—Nieks nemėgstu virimo skonio na
muose.

NUO 1896—WENNERSTEN’S yra originalia namie varto
jamas Apynių ir Salyklo Sudėtis Amerikoje.

WENNERSTEN’S
Bohemian Typo

MALT * HOPS Sujungtas

Bulelių ati
darytojas 

dykai

NusinrŠklt šitą kuponą pas jūsų 
pardavinėtojų ir reikalaukit nuo jo 
dykai butelių atidarytojo.

Dealers: If you .run out oi’ openers, 
pilone Miss Topu, Junipei 18S6.

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimus arba kitą 

kokią odos ligą, nusipirkite bakselj 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežė
jimą tuojaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios Cadum Oint- 
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
pulkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų,.užkrėstų dedervinių, 
iŠsibrėžimų, persipiovimų, nutddrėski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Pianų Ir Phonografų 
Išpardavimas

Trumpu laiku dėl nekuriu priežas
čių turime parduoti daugybę naujų ir 
biskj vartotų pianų už labai žemas 
kainas.
Gulbransen Grojiklis, biskj vartotas 
už ................................................. $350
Kimball Grojiklis Pianas, mažai var
totas ............................................. $275
Kimball naujas Grojiklis Pianas, ver
tės $750, už .................   $550
Schultz naujas Grojiklis Pianas $215 
Twicell Grojiklis Pianas ..............  $75
Cremona Elektrinis Pianas ....... $195
Adam Shaff upright, mažo saizo $450 
Chase Grand, vertės $1,200 už $725 
8 rankiniai pianai, geri mokintis gro- 
iyli, visi 88 notų po .....................  $35
Brunsvvick-Radiola, Phonografas ir 
Radto krūvoje, kairia $250, už $155 
Su 12 rekordų.
Freshman Garsus Radio setas, 5 tū
bų ................................   $35
Parduodame ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIU 
PIANU KRAUTUVE

3343 So. Halsted Street
Chicago, III.

NAUJAS IŠRADIMAS’
Wcnnerstens dirbtuvė, kurioje nuo

lat yra daromi bandymai, nuo pat 
užsidėjimo savo biznio 1896. Naujas 
būdas sumaišymo apynių ir salyklo 
tapo išrastas. Šis naujas būdas iš
traukia uis| skoni apynių ir salyklo 
ir sukrauja ji i salyklo išsunkus. Kad 
gavus pilną skonį apynių, reikia tik 
ištirpinti karštame vandeny tą mišinj.

Išdirbėjai tvirtina, kad apynių 
skonis pilnai yra gaunamas, nes be 
virinimo sieks ’neišgaruoja. Kuomet 
pasikalbėta su George F. Bone, salės 
manageriu, jis pasakė, kad šis page
rintas—naujai išrastas produktas yra 
labai geras, šio produkto negalit 
sumaišyti su kitais, nes jis turi var
dą Wennersten’s. Groseminkal visoje 
šalyje jau turi savo stake šj naują 
produktą, reikalaukite, o busite tikrai 
užganėdinti.

‘ (Skelbimas)
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Laimėjo
Antradienio vakare įvyko padalinimas UNIVERSAL
STATE BANKO garsintų dovanų, kurios teko žemiau

' j vardytoms ypatoms:
1- MĄ DOVANĄ — PLAYER PIANO

LaimSjo No. 20627, Juozas Kraujelis 
2245 West 22nd Street;

2- TRĄ DOVANĄ — RADIOLĄ
Laimėjo Nr. 20204, Marija Sadauske 
6434 So. Richmond Street;

3- čIĄ DOVANĄ — AUKSO LAIKRODĖLI
Laimėjo Nr. 20150, Antanas Shaput 
4614 So. Wood Street;

4- TĄ DOVANĄ — AUKSO PLUNKSNĄ IR PAIŠELI
Laimėjo Nr. 20329, John Žickus 
3431 So. Emerald Avenue

kviečiami ateiti atsiimti savo laimėtas

smulkesnių dovanų gavo pranešimus

UNIVERSAL
: STATE BANK
jL- 3252 So. Halsted St., 

—.----------------- U. Chicago, Illinois.
_______ ____ ____ n

KORESPONDENCIJOS
n ■!■■ ■■■■■! .. mi—sbi

So. Omaha, Nebr.
Munšaino peštynės

Lai mėtojai 
dovanas.

I^dmėtojai 
laiškais.

SAL STATE

o V. Kaz-

< ’ ' ' —........ >

Mokykit Vaikus 
Taupyti

Protingi tėvai mano, kad vaikus rei
kia mokinti kaip taupyti pinigus, nes 
pas juos išsidirba geras paprotys.

Vaikai irgi yra užganėdinti, kuomet 
turi savo taupymo sąskaitą bankoje. 
Tiesiog stebėtina, kaip greit jie lie
ka nuolatiniais depozitoriais.

Šis bankas pagelbsti tėvams ir mo
tinoms atsargiai prižiūrėti vaikus dėl 
taupymų, taip kaip ir suaugusius.

Jus nieko geresnio negalite suteikti 
savo vaikams, kaip pradėti jiems 
taupymo sąskaitą šioje Bankoje, kur 
jie bus maloniai priimti.

Centrą' Manufacturing District
BANK 

1112 West 35th Street

ATDARA ŠI VAKARĄ IKI 8 VAL.
........................... Į ■ —..................................................................................  I ... .4

Vienų gražų vakarų žvaigždės 
Kliubo narys Juozas Papeikis 
sumanė padaryti senbernių ir 
pijokų “party”. Štai sukvietė 
tų gražų vakarų senbernius ir 
vedusias poras, kurie begerda-^ 
mi sumanė, kad reikia persi-j 
tikrinti kurie iš svečių yra 
miklesni ir gabesni už kitus*. 
Besikilnojant vienas kitų susi
pyko ir prasidėjo jieštynės vi
duje, o paskui išsigrūdo ir lau-! 
kan. Tuojaus griebės už kru-' 
tinių Šoris su K. MatoseviČiu. į 
Matosevičienė pasitvėre Juozų 
Šorį už krutinės,
lauskas su peiliu iš užpakalio 
keturias galvoje 
žaizdas nugaroje padarė. A. 
Ragaliauskis pradėjo ne savo 
balsu rėkti, kad J. Sorj baigia 
Kazlauskas papiauti. Kada dau
giau subėgo, tai peštynės liko 
Užbaigtos.

Munšaino šinkuotojai neno
rėjo, kad tos skerdynės išeitų 
į aikštę, laikė J. Šorį per pen-1 
kias dienas savo namuose ir’ 
nešaukė gydytojo.' Bet tik pa
matę, kad peroxide nieko ne-f 
gelbsti, tai tada pašaukė gy
dytojų, kuris įsakė kuo grei
čiausia vežti į ligoninę, nes jei
gu butų da savo namuose pa
laikę vienų dienų, tai Šoris ne
būtų pasveikęs. Policijos teis
mo teisėjas pasakė, kad tas 
teismas turi Būti distrikto teis
me ir pareikalavo iš V. Kaz
lausko ir K. Matusevičiaus po 
$1,000 kaucijos. • |

Kiekvienas žmogus* pasakys, 
kad iš munšaino geresnio ii* 
nereikia laukti. Dabar visi gir
tuokliai šaukia, kad V. Kazlau- 
skis negeras žmogus, nes J. Šo
rį supiaustė. Taip, jau dabar 
nėra girtinas, bet kodėl jus 
nepamastėt, kad kalti yra ir 
tie žmonės, kurie dirba mun-Į 
šainų ir jį pardavinėja, nes jei 
nebūtų buvę munšaino, neimtų, 
buvę ir tų skerdynių.

—Velnias.

ir devynias

Pranešimas
DR. C. Z. VEZELIS 

persikėlė į naują vietą po No.
4645 So. Ashland Avė.

Ant viršaus Zaleskio Aptiekos.

CASH OR CREDIT

C. Michel ĮP
(Lietuvis)

Deimantai, laikrodė-
Hai ir visokie aukso-
sidabro dalykai ant MdNUflt
■išmokėjimo metama lai-
ko. . I

8320 So. Halsted Street 
...... . , I u ■ ......................./

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Kimball Pianus
Radiolas

mus

namuose

PIANŲ KRAUTUVĖS

M. Kezes, Vedėjas J. Nakrošis, Vedėjas

Parduodam ant lengvų išmokėjimų. Priimam senus mu- 
zikališkus instrumentus į mainus kaipo pirmų įmokėjimų 

Krautuves atviros vakarais—išskiriant seredų

Jus žinote mus, taipgi žinote Kimball pianų ir R. C. 
A. Radiolų madas, genimų ir kainas. Todėl pirkite pas

Dabar yra patogiausias laikas ir vieta įsigyt geriau
sį instrumentų Peoples Furniture Co. Krautuvėse, čia 
pirkdami netik, kad gausite geresnį daiktų už mažiau 
pinigų, bet svarbiausia, kad išvengsite daug rūpesčių ir 
nesmagumų kuriuos labai lengvai galite sutikti nežino
mose krautuvėse.

KIMBALL (IfELI MODELIS) 
PIANAI neleidžia nei vienam abe
joti apie Jų gerumą. Nes kiekvie- 
ias, kuris tik gali ištart, KIMBAL 
tikrai žino ir yra girdėjęs pasigerė
jimus nuo tų, kurie turi Kimball 
savo namuose. KIMBALL PIANU 
meliodiškas ir žavėjantis skambė
jimas, jų dailus ir tvirtas subuda- 
vojimas pilnai patenkina apie pusę 
miliono Amerikos šeimynų, kurios 
turi savo namuose KIMBALL. 
Kimball Pianų išdirbėjai per 70 
metų išdirbinėdami šiuos instru
mentus gerino ir tobulino juos už
sitarnaudami aukščiausius kompli
mentus nuo didžiausių pasaulyje 
fnuzikos žinovų. Todėl, kuomet 
Jus perkate KinflJall, Jums nerei
kia abejoti—Kimball Grojiklių Pia
nų kainos yra žemos. Musų krau
tuvėse turime pasirinkimų skir- 
;ingų madų ir baigimų po:

R. C. A. RADIOLA yra augščiau- 
sis ištobulintas Radio. Jų nauji mo
deliai turi patentuotus pagerini
mus, kad be baterių, be išlaukinių 
dratų (erials), be žemės sujungi
mo, it koks stebuklas pargabena 
balsą iš už tūkstančio mylių, gam
tiškai tyrą, malonų ir aiškų; taip, 
kad dar joks kitas radio nejstengė 
padaryt.
R. C. A. RADIOLAS yra labai dai; 
liai padarytas ir nubaigtas, kuris 
tinka puikiausiuose namuose. Taip
gi yra labai parankus, kad galima 
perkelti j bile kambarį be jokio 
dratų sujungimo. Žingeidaujanti 
pirkti Radiolą ateikite i musų 
krautuves pamatyti ir išgirsti R. 
C. A. Radiolą.
R. C. A. Radiolas yra apkainuotas 
šiaip:

Rasite Aukščiausiai Ištobulintus 
Muzikališkus Instrumentus

Temykit ir Atminkit
Gcai žinoma vieta Marųuette Malt and Kops tapo perkelta iš senosios 
vitos, butent6250 So. Campbell Avė. į naują vietų, po No. 2555 W. 63rd St. 
Vii kostumeriai ir rėmėjai neužmirškite atsilankyti ir i antrų naujų musų 
krutuvę po No. 3049 W. 59 St.
Metužlaikome geriausį Maltų dėl naminių nesvaiginančių gėrimų. Vartokit 
visala MARQUETTE MALT IR JOHN’S SPECIAL padarymui gerų nesva- 
ginačių gėrimų. Ateikit arba telefonuokite mums, o mes Tamstai prista- 
tysine j namus.
Mes išlaikome saldžių liklerių (Cordials) ir visokių flavors. Didelis pasirin- 
kimasvisokių stiklų ir įrankių, kas tik reikalinga padarymui naminių gėrimų 

Mavqnette Malt & Hops Products 
JOHN J. KAMINSKAS, Savininkas

2555 West 63rd Street, Tel. Prospect 2415
3049 West 59th Street, Tel. Republic 2806

\ CHICAGO, ILLINOIS.

MALT TONIC - EXTRA PALE
SPECIAUS ALUS

Del žindanti moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNictiolas

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų
Resolute, Reliance, Albert 

Ballin, Deutschland
Hamburg

ir populiariški vieno kabia 
laivai,

Cleveland, Westphalia, 
ThUringia

Europinės keliones asmeni
niai vadovaujamos

$0 n 0 Iš NEW YOR- 
IKI K Ali

L^UnO IR ATGAL
Plūs S. Revenue taksai 

<■ .. ,, ua-,-, . , — ■/
Savaitiniai išplaukimai

Del permito įf kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Prašykite savo groseriiinko arba aptiekoriuus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite United American Lines

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

(HarrimaU Line) Joint Service wbh

Hamburg American Line
177 N. Michigan Avenue 

Chicago, III.

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

Naujausios Mados
Šliubiniai Žiedai

ALEI R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

AMERICAN 
FUEL OIL & 
GASCORP.

Retai! ir Olselio dastatytojai 
Tikra rųšis kūrenamo Alyvo ir 

Gaso dėl Kiekvieno
Alyvo degintojo

Tank trokas dastato į visas dalis 
Chicagos ir apielinkės

Mes Specializuojame į Augštos- 
Rųšies Stravv Gas, Alyvą 

ir Distiliuojame

3711 So. California Avė.
Tel. Lafayette 8700

šiuo paskelbiu, kad po palago li
kau suparaližuota ir visai negalėjau 
valdyti kairės rankos, taipgi netekau 
ir kalbos, Maniau, kad ant visados 
liksiu paliegėlė. Tame kritiškame mo
mente pasišaukiau pas save Dr. J. 
M. Finslovv, chiropractor, 1645 West 
47th St. ir būdama jo priežiūroj ir 
gydymu, visai pasveikau, už ką jam 
viešai reiškiu širdingą ačiū ir reko
menduoju kitiems kaipo teisingą 
žmogų.

JADWIGA MASLOWSKA 
3723 So. Wood St..

IŠŠENĮJ AUTOMOBILIU I 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisoma kan tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžlnus. Padaro
me viską telshig.u ir gerai.

Kreipkitės i

3115 So. Wall:ice St.
’l rh f pu?. ■ 1 i< bi !•;< n 1
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Apgarsinimas
Charles V. Barrett bar jie taksų nemoka, o biznį 

varo didesnį, o mes turime ap
krauti taksais mokėt algr 
prohibicijos agentams.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Paskaita

Charles V. Barrettas šiuose 
rinkimuose kandidatuoja į 
Member of Review. P-as Char
les V. Barrettas yra gimęs ir 
augęs Chicagoje. Taipgi šiame 
mieste baigęs kaip žemesniuo
sius taip ii M.Kš:e$r.iiK»siLS ti
kslus. Turiu paminėti tą faktą, 
kad p. Barrett’as gimęs musų 
kolonijoje - Westsidėje. Jis 
ilgą laiką praktikavo kaipo 
advokatas. Jis teismuose yra 
varęs dideles lietuvių bylas ir 
jas laimėjęs.

P-as C. V. Barrettas labai ge 
rai lietuvius pažysta ir, kada 
tik lietuvis kreipėsi pas jį 
prašydamas padaryti kokią 
nors malonę, jis niekuomet ne
atsisakė visuomet suteikė.

P. C. V. Barrettas matyda
mas prohibicijos pragaištin
gumą. stoja, kad ją k negrei
čiausiai panaikinus. Jis nori, 
kad galima butų laikyti alų ir 
vyną.

Jei mes lietuviai politikoje 
norime turėti savo d raugą ir 
prietelių, tai Utarninke, Ba
landžio 13 d. visi lietuviai 
kaip vienas balsuokite už p. 
Barrettą, kuris yra ant Home 
Rule Republikoniško tikieto. 
Prieš balsavimo dieną, įsigy
kite „sample” Ballot, ir balsuo
kite už visus Republikonų kan
didatus, kurie yra ant Home 
Rule Republikoniško tikieto.

Rytoj, bal. 11 d., 2 vai. po 
pietų, Schoenhoffen salėj, 122-1 
Milvvaukee Avė., bus Rusijos 
Socialrevoliucionierių partijos 
atstovo Dr. M. Slonim paskaita 
temoje: “Ar bolševizmas bus 
nuverstas, a: nunur natūrali 
mirtim?’’ Po paskaitos bus 
klausimai. Įžanga 35c. Pelnas 
eis naudai politinių kalinių ir 
tremtinių Rusijoj.

NAUJIENOS, Chicago, I1L
DZŪKAS NERIMSTA

Dzūkas Bancevičius pasidarė 
tikras nenuorama. Jis šaukia 
ir ritasi su visais. Jis sako: 
“Aš esu pasirengęs, ' su visais 
apsidirbti. Komaras pabūgo ma
nęs, Sarpalius nieko negalėjo 
padaryti, tad ateina Požėlos ei
le. Aš dedu pinigus ir einu su 
juo ristis. Amerikęniškai jis 
dar niekuomet pilnai nėra lai
mėjęs ristynių. Ir aš norėčiau 
pamatyti, ką jis man gali pada
ryti.dabar, kuomet aš jaučiuosi 
geriau, negu kada nors.”

golfininkai dar ruošia linksmą 
programą, kuriame dalyvaus 
musų pasižymėję artistai.

Svetainė labai paranki šo
kiams, muzika bus gera — tai 
reiškia, turėsime progos links
mai vakarą praleisti.

— Reporteris.

Rytoj didelis treniravimosi

šeštadienis, Baland. 10, ’26

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinio ir Chroniškai

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

P-as C. V. Barrettas yra 
daug lietuvių įstatęs į politi
kierių eiles. Pereitais metais 
jis du lietuviu pastatė kaipo 
Valstijos Prokuratoriaus pa- 
gelbininkais. Ir šimtams lietu
vių davė miesto darbus.

JOHN B. BRENZA, 
Metropolitan State Banko 

Prezidentas.

C. V. Barrettas yra Repub
likonų lyderiu. Kaip žinoma, 
Republikonų partija priešinasi 
visoms keturioms, įstoti į Tau
tų Pasaulinį Teismą, į kurį 
norima įtraukti ir Suvienytas 
Valstijas. Žinote ką tai reiš
kia įstoti į Pasaulinį Tautų 
Teismą? Kilus kokiems Euro
pos tautų kivirčiams, Suvie
nytos Valstijos vėl turėtų įsi
velti į pasaulinį karą, kurs 
musų brolių gyvastis atima ir 
mums apkrauna sunkiau
siais taksais. P-as Barrettas 
yra begalo priešingas kąrams, 
užtai jis yra labai priešingas 
kad Dėdė Šamas neįsiveltų ir 
Europos politiką.

Kada, pasaulinis karas iški
lo, ir mažosios Europos tau
tos pradėjo keltis iš suspaus
tųjų rankų, p-as Barrettas 
važiavo į \\'ashingtoną reika
le iš gauti Lietuvos pripažini
mą iš Suvienytų Valstijų. Jis 
būdamas S. Valstijų politiko
je, daug sykių užstojo Lietu
vos ir Lietuvių reikalus. Už 
tai, ir mums lietuviams šiuose 
rinkimuose, kurie įvyks Ba
landžio 13 . reikėtų atiduoti 
savo balsą už p. Barrettą ir 
balsuoti už visus Republikonų 
kandidatus kurie yra ant Re- 
publikoniško Home Rule ti- 
kieto.

P-as Barrettas jau senai 
darbuojasi politiškoje dirvoje 
ir savo tarnystes metais, jis 
atsižymėjo savo darbštumu, 
energiškumu ir teisingumu. 
Pastačius savo kandidatūrą ir 
Narius Board of Review Re
publikonų partijos, jis gavo 
šimtus įvairių pasveikinimų rei
škiančių simpatijos ir prie
lankumą. Nes jis ištikro užsi
tarnauja, nes pavestą jam dar
bą atlieka kuosąžiningiausiai 
ir geriausiai.

Suvienytose Valstijose j ve
dus prohit»iciją. pasidarė daug 

blogiau; kur prieš prohibiciją 
šeimynose žydėjo blaivybė, 
šiandie pasidarė didžiausią 
karčemą nes dabar reta šei
myna negamina “naminės”. 
Kada *,naminėlės” patys pa
sigamina, tai nesigaili jos ir 
vaikams. Jei vaikai geria iš 
savo*kūdikystės dienų, kasgi 
bus užaugus? Aišku, kad jie 
bus girtuokliai. Prohibicija 
tinka tik butlegeriams ir vi
sokiems grafteriams kurie iš 
to didžiausius pelnus daro, o 
darbininkams žmonėms iš to 
nieko gero nėra. Būdavo sa- 
liunininkai padeda mokėti tak
sus už saliuno laisnius, gi da-

John A. Petka

Kandidatuoja kaipo Repub
likonų partijos narys j antrą 
tarnybą kaipo County Com- 
missioner. Jis yra gimęs Chi
cagoje 1881 ir visą laiką šiame 
mieste gyvenęs. Jis yra ve
dęs ir turi trejetą vaikučių 
Chicagoje baigęs pradinį mok
slą, gi aukštąjį Valparaiso U- 
niversitete, Ind. Paskui užsi
ėmė kaipo realestaininkas. Jis 
buvo sekretorium, West Chi- 
cago Park Commision po 
priežiūra Gubernatoriaus Ixrw- 
den. Chicagos majoro Dever 
jis buvo išrinktas į Civil Ser
vice Commissionierius. Dabar 
jis yra County Commissionie- 
rium. Jis savo tarnystes me- 

jtų visuomet stengėsi gauti da- 
! lį automobilių taxų pataisymui 
ir pagerinimui kelių, Cook 
Paviete. Jis būdamas Coun- 

ity administracijoje, stengsis 
;daug gero padaryti labdary
bės reikalams ir pilnai sutvar
kyti forest preserve distriktus.

P-as J. A. Pelka yra gerai 
žinomas ir lietuviams, su ku
riais jis gyvena. Taipgi jis 
nemažai yra pasidarbavęs ii 
musų tautiečiams —lietuviams. 
Jis yra sekretoriumi Republi- 
koniško 21 VVardo Kliubo prie 
kurie didžiuma lietuvių pri
klauso.

Jį labai remia Cook County 
Darbininkų Lyga. Lietuvių 
Darbininkų Piliečių Kliubas. 
Taipgi jį remia ir daugybė ki
tų piliečių kliubų.

Jam įėjus į County Commi
ssionierius, jis žada kuodau- 
giausiai pasidarbuoti Chica
gos piliečių gerovei ir atlikti 
savo pareigas teisingai ir są
žiningai.

Utarninke, Balandžio 13 d. 
nepamirškite balsuoti už p. 
John A. Pelka, kuris yra ant 
Home Rule Republikoniško ti
kieto trečioje eilėje kaipo kan
didatas j County Commissioner.

Turiu pastebėti, kad John 
Pelka taipgi yra kuoaštriau- 
siai nusistatęs prieš prohibici- 
ją. Jis visokiais budais sten
giasi jį panaikinti.

JOHN B. BRENZA, 
Metropolitan State Bank 

Prezidentas.

$100,000 i dvi valandas
■ »—I— I —

Chicagos žydai Palmer House 
surengė bankietų viešinčiam 
čia garsiausiam žydų poetui 
Chalm Nachman Bialik ir iš
klausę jo prakalbos apie Pales
tiną, bankiete, kuris tęsėsi dvi 
valandas laiko, sudėjo $100,000 
Palestinos reikalams. Kadangi 
$100,000 jau pirmiau liko su
dėta, tai belieka sudėti dar 
$.300,000, kad užpildžius $500,- 
000 Chicagos kvotą.

Iškrito iš 19 augšto 
lango

Louis J. Ainsworth, turtin
gas radio fabrikantas, iškrito 
iš 19 augšto lango Morrison 
hotely ir užsimušė ant vietos. 
Jo kambary rasta gėrimų ir 
kaip spėjama, jis kiek išsigė
ręs užsnūdo lovoje berūkyda
mas cigaretę. Ix>va užsidegė' ir 
jis bandė gelbėtis per langą, 
galbūt nerasdamas durų rakto. 
Jis išlipo per langą ir pasikoręs 
už langinės pradėjo šaukti pa
gelbės. Vieni bandė įsilaužti 
per duris, bet neįstengė, o kiti 
bandė iš lauko pasiekti jį, bet 
taipjau neįstengė jo pasiekti ir 
jis, lankoms nusilprėjuš ir taip
jau ugniai pasiekus, nebeįsten
gė toliau laikytis, pasileido ir 
nukrito gatvėn.

Sportas
KOMARAS PASIRENGĘS PA

GULDYT SARPALIŲ

Komaras sako, jog Sarpaliaus 
jokie ,‘sizorai” ir “hedlokai” 
nieko nereiškia. Esą aš turiu 
pakankamai spėkos, kad Sarpa- 
lių suvaldyti.

Kaip bus, kaip nebus, bet ris- 
tynės taip jųdviejų bus gan 
įdomios. Girdėti, kad laimėto
jui bus įteikta trofija. Tai lyg 
sunkiojo čempiono ženklas.

Tad nepamirškite utarninke, 
balandžio 13 d., nueiti į Lietu
vių Auditoriją, kur dar risis 
Jack Sherry, Šimkus su Kau
no žydeliu Gensburgu ir Dudin- 
slcas su Katausku.

Rytoj Universal Atletikos
kliube treniruosis Sarpalius, 
Šimkus ir kiti. Pradžia 4 vai.

pietų.

Golfininkų šokiai
Lietuvių Golfo Kliubas ren

gia šokius Masonic Temple sve
tainėje (7832 So. Union Avė.) 
šio mėnesio 14 dieną • seredos 
vakare. Reporteris užsuko j 
Kliubą pasiteirauti ir štai da
bar jums praneša:

Golfininkai dirba išsijuosę, 
kad jų vakaras butų tikrai lin
ksmas jie kitokių nuomonių 
žmonės. Mat, jiems rupi tiktai 
sportas, jų numylėtas golfas. 
Bet tegul jie patys pasako.

“Golfo Kliubas turi tiktai 
vieną uždavinį, būtent lošti gol
fą. Jokių politikų, partijų, 
srovių musų kliube nėra ir ne
bus. Populerizuodami golfą, 
mes atliekame nemaža darba 
musų išeivijoje. Paklausyk. 
Kliubas išgarsino lietuvių vardą 
geriaus, negu kokios politinės 
organizacijos. Jau keletą kartų 
anglų laikraščiuose musų kliu
bas buvo minėtas. Paskui: į 
kliubą ateina žymių Amerikos 
golfininkų, kurie kitaip apie lie
tuvius nieką nėra girdėję, ir 
ot jiems duodame progų-susi
pažinti. Kliubas auga, atsiran
da gerų lošėjų; mes ateity galė
sime puikiai pasirodyti Ameri
kos golfi n inkams.”

Taip, tai taip. Apart šok iii

AUGUSTAS TIŠKUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vakar, Balandžio 9 dieną, ryte, 
1926 m., sulaukęs 42 metų am
žiaus; gimęs Panevėžio apskr., 
Upytės parap., Turkiškio kai
me, palikdamas dideliame nu
liūdime savo mylinliosius ir my
linčius motelį Marijoną, 3 sū
nūs ir 3 dukteris — Augustą, 
16 m., Edvvardą, K m., Kazimie
rą, 6 m., Anelę, 14 m., Stelią, 
12 m. ir Frapces, 10 m. ir tris 
brolius ir seserį Amerikoj —• 
Joną, Juozapą, Antaną ir Julę 
ir du brolius Lietuvoj — Karo
li ir Zigmantą. Kūnas pašarvo
tas, randasi namuose 1511 So. 
51st Court, Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Balandžio 12 dieną, 10 vai. ry
te iš namų į Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Augusto Tiškuno 
giminės, draugai ii- pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, x ' > 
žmona Marijona ir Vaikai

Laidotuvėse patarnauja gra
belius 1. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

PADftKAVONfi
A. A. Adomas Bagdonas, kuris mirė Kovo 30-tą dieną, 

1926 m., ir palaidotas tapo Balandžio 5 dieną, 1926, o dabar il
sis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį j tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dčkavojame mu
sų dvasiškam tėvui, Kun. Martinkui, kurs atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą; vargonininkui p. Daukšui, ir dainininkei 
Alice Peržinskienei; dčkavojame grabeliui I. J. Zolp, kurs sa
vu geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į ąm- 
žinastį, o mums palengvino perkąsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame muzikantams, ir vadovui Macevičiui, ir pagalios 
dčkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas Adomas sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Motinu, Sesuo, Brolis ir Brolienė

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaudette, M.D
1800 So. Ashland Avė.

• Viriui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:80 
Phone Canal 0464

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDVVIFE 

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a I 
vėlinusį išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nes, Maistine 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 
ligą. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yard. 1951

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subaloj nuo 9 ryto iki 8 vai. va
kare, Nedėliotus ir šventėms pagal 
sutarti.

A + A
KAZIMIERAS

WASILIA USK AS’

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 8 dieną, 8:00 valan
dą ryto, 1926 m., sulaukęs 45 
metų amžiaus; gimęs Kauno 

' rėdybos, Tauragės apskričio, 
Kybartų kaimo, palikdamas di
deliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Marijoną, 3 dukteris: Oną Pod- 
žiunas, Marijoną Tim ir Petro
nėlę. Kūnas pašarvotas, randa
si 816 E. 90th St.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Balandžio 12 dieną, 8:00 valan
dą ryto, iš namų j šv. Jokymo 
parapijos bažnyčią, 91st St. ir 
Langley Avc., kurioje atsibus 
gedulingoj pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. *

Nuliūdę liekamo,
Moteris ir Dukterys

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam ręikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime iSlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, Ul.x

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

S. I
I tt-vi m

). UCHAWICZ
GrnborjiiH

ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, 111.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga. 
nėdinti.

Tel. Canal 1271
ir 2199

į

. ................. ... X

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th SI., Chicago

DR. VAITUSIl. O. D.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemHno, Dervuotu* 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 1( 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas ’ dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
skis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas;.mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JDSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

' ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. AA 
turiu stebėtinų būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl. 
k, ....... . /

BATTERIES PIGIAU!
Western Auto Supply & Bat- 

tery Service
4614 So. Western Avenue.

Tel. Lafayette 7422
Mes priimam^ jūsų senas 

batteries kuomet pirkaite nau
jas.
Auto Accesories Ford dalys

Jūsų buvęs, senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien. 

Nedėiiomis uždaryta.
3302 So. Union Avė.

/ CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

Gydytoją Kabinetas 
DR. S. lįlNECKI, 

D. C. D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą. paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimtį metų Dr< Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, P»«lės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose a 
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę suvo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių, žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir fydo tūk
stančius, kurie turi tokias li<as. 
Specialiu gydymai iiiiHikpiisivj '▼jrry. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad sutikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reik niauja pa 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su segančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa 
sakys jums.
Parodymas Dr. Rl^s pasisekimo 
yra tas, kad ji', t’1 ii didžiausią 
medicinoje praktika Chicagoje.
DR. B. M. ROSS. 35 So. Dearborn 
St., kampas Monloe St., < hiea^o 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kauburys 508. l’e’ k 
tas augŠtas, Cril/y Namas. 25 n.e 
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakąre. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Pinedeliais, sercdoinu 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 ve 
kare

IMPERFECT IN ORIGINAL



šeštadienis, Baland. 10, '2 NAUJIENOS, Chicago, IH

Lialuvių Rateliuose Bridgeportas Pranešimai PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI
2 Š 49 UI HAT

Rytoj paskaita
vaiRytoj ryte, kaip 10:30 

Lietuvių Auditorijoje, bus an
tra P. Grigaičio paskaita iš 
kultūros istorijos. Tai jau bus 
išviso prieš paskutinė paskaita, 
nes dar viena P. Grigaičio pas
kaita— ir Visuomenės Darbo 
Sąjungos rengiamos paskaitos 
užsibaigs.

Šioje savo paskaitoje P. Gri
gaitis aiškins apie tai, kaip vys
tėsi šeimyna. Tai yra įdomus 
klausimas, mažai kam kiek pla
čiau žinomas, todėl visi, kas 
retų plačiau su tuo* dalyku 
sipažinti, atsilankykite j šią 
skaitą. —K. 1).

no-
SU- 
pa-

Moterys rengia vakarienę
Rytoj vakare, abiejose Liet. 

Auditorijos svetainėse įvyks 
puiki moterų vakarienė. Tai 
yru ne vienu moterų vakarienė, 

moterys ją rengia, bet kvie- 
Į ją visus, ir vyrus, ir mote- 
ir vaikinus, ir merginas, vi
ii- visas, kas tik nori sma-

tik 
čia 
ris, 
siu
giai praleisti vakarą su musų 
darbščiosiomis ir linksmiomis 
moterimis iš S. L. A. 134 mote
rų kuopos, kuri tą vakarienę ir 
rengia.

S. L. A. 134 moterų kuopa šią 
vakarienę rengia savo naujų na
rių pagerbimui. Tokias vaka
rienes ji rengia kasmet ir kiek
vieną kartą jos buvo “grand 
affair” Chicagos lietuvių gyve
nime, nes į jas susirinkdavo vi
si veiklesnieji chicagiečiai.

Šiemet vakariene ketina būti 
dar šaunesnė, nes kuopa paau
gėjo keliais desėtkais narių, — 
darbščių ir gražių moterų ir 
merginų, kurios visos dalyvaus 
šioj vakarienėj. Be to ruošia- 

* mas ir ^ražui| programas. Va
karienė irgi bus gerai paruošta, 
nes jau dabar gaspadinės kepa 
kepsnius, piragaičius ir kitokius 
užkandžius ir dirba net sušilu
sios, kad vakarienė butų kuo- 
šauniausia. Bus dar ir šokiai, 
šokiams gi grieš didelis ir ge
ras J. Grušo orkestras, taip kad 
šokėjams bus tikro smagumo 
šokti.

Nors yra ruošiama tokia šau
ni vakarienė, bet įžanga bus tik 
$1 ypatai.. Kito tokio “barge- 
no” visoj Chicagoj nerasite. O 

,tai todėl, kad moterys nesirupi- 
*na pelnu, bet vien nori, kad vi
si jų draugai ir draugės sma
giai vakarą praleistų jų pramo
goj. Tikietų iškalno pirkti ne
reikia — jų ir neparduodama: 
kas ateis, tas ir bus svečias, ar 
viešnia.

Visi ir visos tad kviečiami į 
tą vakarienę. Tik nesiveluoki- 
te, nes vakarienė prasidės lygiai 
7 vai. vakare. — Busiąs.

Kę reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

žmones sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražių merginą, ar moteriai 
apie vyrą, j r kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimes, gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

1739 Hateted St.

Jaunosios Birutės susirinkimas

Pereitą ketvirtadienį, po pa
mokų, įvyko Jaunosios Birutės 
tėvų susirinkimas. Svarstyta 
bėgančius draugijėlės reikalus.

Į susirinkimą atsilankė ii’ 
Jaunuolių Orkestro atstovas, 
kviesdamas prisidėti prie bend
ro nepartinių vaikų draugijėlių 
vakaro-koncerto. Pakvietimas 
mielai buvo priimtas ir išrink
ta komisiją to bendro koncerto 
rengimui. Tai yra labai geras 
Jaunuolių Orkestro sumany
mas. Bendras darbas visuomet 
vaisingesnis; be to patiems jau
nuoliams bus proga susipažinti 
vieniems su kitais, susipažins 
ir draugijėlių darbuotojai; ben
dromis jiegomis bus 
duoti didelį koncertą, 
abejonės, ir publikai 
malonu atsilankyti.

Komisija rengimo
nes, kuri įvyko kovo 28 d., išda
vė raportą, iš kurio pasirodė, 
kad vakarienė buvo tikrai sėk
minga. Vaikučiai gražiai pasi
rodė, o ir patys tėvai pasilinks
mino; liko dar ir pelno.

Svarstyta ir apie įkūrimą 
knygynėlio anglų kalba knygų 
apie Lietuvą. Del lėšų stokos 
tas dalykas atidėtas tolimes
niam laikui.

Nutarta rimčiau stvertis už 
organizavimo orkestro. Mokyto
ju apsiėmė būti p. Sarpalius. 
Paskirtas ir laikas orkestro pa- 
mokoks: kas 6:30 vai. vak., 
ketvirtadieniais, Mark White 
Sq. parko svetainėje.

Lietuvių kalbos pamokos, dėl 
susidėjusių aplinkybių, laikinai 
nutraukiamos ir jų nebus per 
ateinančius
Paskui pamokos 
naujins.

Kalbama apie 
mą draugijėlės
pamatais, kad butų galima dar 
labiau praplėsti jos darbuotę 
ir padaryti ją labiau savy sto
vesnę, nes su dabar imamais 15 
centų narinio mokesnio į mene
sį nedaug tegalima atlikti.

—Tėvas.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA I.KISTI 4100.00?
Atsakymas: $100.00 ant nyk jr 

$6.00 Į metus per visą 
likuiį gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
lani tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centų, doleri paskui do
lerio, mės greitai praleidžiame 
šputa ir išsiunčiame saVo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums joi padė
tume! juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spuika. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt j| 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės direktorių ir draugijų 
atstovi] mėnesinis susirinkimas at
sibus pirmadieny, bal. 12 d., 8 vai. 
vakaro, .Auditorium svet., 3133 So. 
Halsted St. Gerbiami direktoriai 
ir draugijų atstovai malonėkite vi
si pribūti, nea turim daug svarbių 
reikalų dėl aptarimo.

K. J. Demereckis, rašt.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos mė
nesinis susirinkimas atsibus 11 d. 
balandžio, Lietuvių Auditorijoje, 
3181 S. Halsted St. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Nariai kviečiami skait
lingai atsilankyti. —A. Margevičiua

jūsų

Bridgeport. — Teisybės Mylėto
jų Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, balandžio 11 d., 
1 vai. po pietų, Mark Whitc Sq. 
svet., 29 ir S. Halsted gt. Visi na
riai ir narės malonėkite būtinai 
laiku susirinkti’, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. —Raštininkas.

RUIMAS ant rendos ant antro 
augščio. 4421 So. Talman Avė.

RENDAI parankųH kambariai dėl 
vyrų. 725 W. 16th St.

PASIRENDAVOJA kambarys ant 
antrų lubų iš fronto. 4345 South 
Fairiield Avė.

RUIMAS rendai vyrams. Garu šil
domas, maudynės, 2 lubos; 950 W. 
33 St. Vakarais po 6 vai.

LIETUVIŠKAS HOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dcl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaite su valgiu.

PETER GADE1KO 
1606 So. Halsted St.

galima 
į kurį, be 
bus tikrai

vakarie-

du šeštadienius.
gal vėl atsi-

perorganizavi- 
visai naujais

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį paštą (dari 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laikt 
tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.

Adashunas Janas 
Baltakis Ladislauas 
Baltuškai Justiani 
Bareni Julini 
Budreckene Agota

4
6

19
25
27

29
30
32
36
37
47
52
53

57
61
64
65
68
70
73
76
77
82
87
89
92
93
97

101
103
101
105
115
116
118 Stonis Joseph
123 Svileinis Amilija

pa-

Davidanckas John 
Daugeleni Mariiono 
Dovidaikis Anna 
Drazdauskas Joz 
Farkas Jozsef 
Gasporaitis J 
Gedvilas Dominik 
Grineviche Petras 
Jankus Mykalina 
Jodvalkis Kastancija 
Kaminskas Martynas 
Karbauskeni Anna 
Korbis Anna 
Ijaucevicni Valerijonui 
Lazauskas Mykolas 
Manstis Alex 
Marsinkas Eva 
Miskunas J 
Milasis Anton 
Morzilanskis Zene 
Navalinckai Bronislavv 
Oulrling Wm 
Padgurskaitie Kostancija 
Plinskcvice Jonas 
Podzjunas Pranas 
Rakurui Guidui 
Ronkaitis Jonas 
Rymarovvicz Albert 
Rubinas Anton 
Stanlys Kazimieras 
Staniulis Frencis 
Stefoiiavis J

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties —
—Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius fumiSiua ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metu. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

J

PARSIDUODA pigiai mažai var
totas “Ford” trokas — 1925 metų 
modelis. 4311 Archer Avė.

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Ar nori būti nariu Chi agoe 
Lietuvių Draugijos'.

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausiu pašelpos draugijų (’Jiica- 
goje. i šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 8 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bile clalyįe Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priimamos ir Čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 

’teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kllubams 
yfa proga' prisidėti prio Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai na»iai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugijų 
galite paduoti prašimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dcl pa
rankamo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijj... „ ___   _2„_
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halstcd f 
Street

Birutes Choro vienų vyrų dainų 
pamoksi atsiims balandžio 12 d. 
pirmadienio vakare. Vienų mergi
nų — balandžio 13 d. antradienio 
vakare. Pradžių 8 vai. vakaro, 
Raymond Chapel, 816 W.’ 31 St. 
Visi bukite pamokose. —Vaidyba..

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” 
rengia draugiškų vakarienę suba- 
toj, balandžio 10 d., 8 vai. vakare, 
ponios Letukienės svet., 4523 So. 
Wood St. Visi draugai ir draugės 
malonėkite dalyvauti. Kviečia

Rengėjai.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
Prašome brolių arba artimų gi

minių Valerijono Anužio atsiliepti; 
yra svarbus reikalas. Kreipkitės į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., 
klausdami M. Jurgelionienės.

PAIEŠKAU Bruno Dambrauskio 
ir Stella Dambrauskaitę; girdėjom, 
kad gyvena Omaha, Nebraska. Tu
rim svarbų reikalų dul mirusio 
Vladislovo Dambrausko praeitų me
tų dėl Insurance išmokėjimo. Kreip-

as ir gauti kitus kitės pas A. Masalski, .3307 Auburn 
Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU brolio Kazimiero Spaus- 
tinaičio, pirmiau gyveno 
Mich., o dabar nežinau kur. Jis 
arba kas jį pažįsta, malonėkite 
nešti.

Detroit, 
pats 
pra-

ATYDA
Ponioifis ir panelėms

A. SPAUSTINAITIS 
731 W. 18th St. 

Chicago, III.

Prašome atleisti, jeigu jūsų pa-( pajiešKAU savo tėvo Juozapo 
tternai pasivėlins ateiti. Mat, kom- ijn^j0 jjs gyvena Chicagoj. Jau 2 
pilnija, pildanti New Yorke JU»U savaltJs kaip atvaiiavau j Chicago ir 
fetro^fck^Į— nuravi, ar kitipa- 

, daug svarbių reikalu. Duktė ONA 
j BRUŽIENfi-LlNKliUTfi, 5423 South 
Spaulding Avė., Chicago, 111.

Bukite kantrios, ir laukite. Atleis 
kitę. —Dora Vilkienė.

Antru P. Grigaičio paskaita iš 
kultūros istorijos bus sekmadieny, 
Balandžio 11 d., 10:30 vai. ryte, Lie
tuvių Auditorijos mažojoj svetainėj. 
Visi kviečiami atsilankyti.

— Vis. Darbo S-ga.

Garfield Park L. V. ir M. P. Kliu
bo balius įvyks Nedėlioj, Balandžio 
(April) 11 d., 1926, Medara Hali, 
4158 W. Van Buren St. Pradžia 6:30 
vai. vakare.

PAIEŠKAU savo brolio Doinini- 
ko Trumpio, iš Lietuvos paeina iš 
Viduklės parapijos, Raseinių ap
skričio. Girdėjau, kad pirmiau gy- 
evno Chicagojė.
kalas. Aš tik ką sugrįžau iš Lietu
vos. Atsišaukite,

Monika
P. O. Box 217, Dolton, UI.

Yra svarbus rei-

Trumpikč

1 IŠSINUOMOJA didelis ir šviesus, 
gerai apšildomas kambaris ypatai su 
valgio pataisymu ar be, netoli trans- 
portacijos ir kitų parankumų. 6637 
So. Rockwell St.

NAUJAM name, geras kambaris, 
karštu vandeniu šildomas. Yra tele
fonas ir kiti patogumai. 3217 Aubum 
Avė. Imos lubos. Tel. Blvd. 0045.

PASIRENDAVOJA garu šildomas 
kambarys dėl vieno vaikino, su vi
sais parankumais. 3237 Aubum 
Avė.

ANT RENDOS šviesus kambarys 
dėl vyro be valgio. 3339 S. Union 
Avė. H flatas.

PASIRENDAVOJA kambaris dėl 
vieno ar dviejų vaikinų. Kainba- 
ris įrengtas modemiškai. 3002 W. 
43 St.

RENDAI kambarys dėl vieno ar 
dviejų vyrų. Kambarys šviesus ir 
garu apšildomas, 2 flatas, 3343 So. 
Lowe Avė.

RUIMAS VIENAM VYRUI, 
Su VALGIU ARBA BE VAL
GIO.

1 lūbos
3339 So. Low< Av<=

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO. 

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Pree.

rPirkit PLUMBiNGĄ pas muš 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthai Plumbing Suppiy Con 
1637 West Divislon St„ 

netoli Marshfield

MUMS reikia 20 merginų prie 
pinimo valakna rakandų. Patyrimo 
nereikia, mokestis laike mokslo. 
Ateikit, jei norit nuolat darbo ir 
gero amato.

A. L. Randall Co.
525 W. 76th St.

VYRŲ
REIKALINGI pentcriai prie 

mų malevojimo.
Atsišaukit greitai.

Bridgeport Painting Co.
3149 So. Halstcd St.

Tel. Yards 7282

REAL ESTATE SALESMENS

Bridgeporto Liet. Politikos ir Ph- 
šelpos Kliubo mėnesinis susirinki-1 
mas įvyks balandžio lt d., 1 vai J 
po pietų, Lietuvių Auditorijoj, 3133’ 
S. Halsted. Visi nariai bukite 
ku, nes randasi daug dalykų 
svarstymui. —S. Dilis, rašt.

APSIVEDIMAI *
lai- 
ap-

lai-Lietuvos Mylėtojų Draugystė 
kys savo mėnesinį susirinkimą šešta
dieni Balandiio 10 <1., 1926 m., 8-tą 
vai. vakare, Lietuvių Auditorium sve
tainėje, 3133 Sb. Halsted St. Ger
biami draugai, malonėsite visi laiku 
pribūti, nes turime daug svarbių rei
kalų dėl aptarimo.

— K. J. Demereckis, Rašt.

PA IEŠKĄ U sau draugo dėl apsi- 
vedimo, no senesnio kaip 40 metų, 
nes ir aš turiu 40 metų. Atsišaukit 
kad ir neturtingas, bile tik protin
gas. Tik nedėliotu nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų, nes aš kitas die
nas dirbu.

,5333 S. May St., Chicago, III.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS* 
Long distance handlinc; .

Turime daug metų, patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yda 8408—Blvd. 7667 office

z MANsfield 7800
A. H. REGAN

Taisome namus, krautuvių fron
tus, cementinis darbas ir sustip- 
rinam pamatus.

4753 W. Madison Street

Lietuvių kriaučių 269 lokalu A. 
C. of A. rengia koncertų ir balių 
nedėlioj, balandžio 11 d. Amalga- 
ineitų l'nijos svetainėj, 1564 N. 
Robey SI. Pradžia 7 vai. vakare. 
Bus gražus programas ir kiti pasi
linksminimai. Visus kviečiame 
šliaukyti; įžanga gal bus veltui 
ba visai maža. —Komitetas.

PAIEŠKAU gyvenimo draugo. 
Esu vidutinio amžiaus moteris, du 
metai našlė. Nercik man pinigų, 
tik noriu protingo vaikino arba 
našlio. Pradžią gyvenimo aš jau 
turiu. Rašykit

Naujienos, Box 734
1739 S. Halsted St.

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndale 0114.

at- 
ar-

REIKALINGAS pusininkas kote
lio biznyje su maža suma pinigų. 
Patyrimas nereikalingas. 3251 So. 
Michigan Avė.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos susirinkimas IEŠKAU partnerio įposernės *ir
įvyks nedėlioj, balandžio 11 d., kai buČernės biznyje, kad ir nemokan- 
2 vai. po pietų, Z^venzek Polek; tį priimsiu. 671 W. 14 Place. 
svetainėj, 1315 N. Ashland Avė. 
Nuliai atsilankykite laiku. Kurių 
yra užsivilkę mokestis nepamirški
te užsimokėti. Taipgi ir nauji na
riai, kurie buvote pas dr-jos dak
tarą būtinai atsilankykite dėl ga
lutino priėmimo. —X. Saikus, rašt.

IEŠKAU partnerio įp osernės *ir

ISRENDAYOJIMUI
PARENDAVOJIMUI krautuvė. Tin
ka aptiekai ir kitokiam bizniui.

3236 W. 55th St.
Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 1 

laikys savo mėnesini susirinkimų sek
madieni, Balandžio 11 dieną, i va
landų po pietų, Davis Sųuare Park 
svetainėje, prie 45-tos ir So. Paulina 
gatvės, 
draugės 
svarbių

JIESKO KAMBARIŲ
Malonėkite visi draugai ir 
atsilankyti, nes turime daug 
reikalų apsvarstyti.

— F. Matuzas, Rašt.

Amerikos Lietuvių Piliečių Poli
tikos Kliubo susirinkimas bus 12 
d. balandžio, 7 vai. vakaro, Stru
milos svet. —W. Kristopaitis, rašt.

Lietuvių Tautiška parapija ant 
3501 S. Union Avė.,‘turės savo su
sirinkimą nedėlioj, balandžiu U d. 
1:30 vai. po pietų. Malonėkite vi
si atsilankyti, nes bus daug daly
kų apsvarstymui. —Komitetas.

Draugystė šv. Petro ir Povilo 
Town of Lake duoda visiems lie
tuviams per 3 mėnesius dykai įs
tojimų j draugystę. Mitingai alsi- 
buna antrų nedėldienj po pilimis, 
šv. Kryžiaus svet., ant 16 ir \Voo<l 
gatvės. —Valdyba.

REIKALINGAS vaikinui kamba
ris; norėčiau kad pagamintų valgį. 
Bridgeporto ar aštuonioliktos g-vės 
apielinkėj. Praneškit į 

Naujienų Skyrių 
3210 S. Halsted St.

No. 39.

REIKALINGAS ruimas vy
rui South sidėj 50th St. ir šioj 
pusėj Western Avė. šaukite 
tel: Fairfax 5100

Klauskite bekerio.
-s—

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON švarus kambaris dėl 

vieno ar dviejų vaikinų prie ma
žos šeimynos, apšildomas; yra te
lefonas. 6545 S. I’alman Avė. 2 lu
bos.

apšildomas; yra te-

Tel. Yards 6062
V. M. STULPINAS
Parsiduoda 2 fintų, 6 kambarių 

mūrinis namas, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas, arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. InmokS- 
ti reikia $6,000. Likusius kai len
dą. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 Sc Halsted Street

Tel. Lafayette 8324
JOHN VILIMAS 

GENERAL CONTRĄCTOR 
Statau namus sulyg užsakymoStatau namus sulyg užsakymo ir 
parduodu naujus, jau padarytus. 

Taipgi parduodu senus namus.
4201 So. Campbell Avė., 

CHICAGO, 1LL.

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles į šalį, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują.
L1TTLE STAR HAT CLEANERS

3328 So. Halsted Street, 
Tel. Boulevard 0179

DIDELIS išpardavimas pianų ir fo
nografų. Musų vieta turi būt išvaly
ta dėl ateinančio naujo stako. Kai 
i kurie pianai bus parduoti daug pi
giau negu mums patiems kainavo. 
Štai yra keletas pasiūlomų bargenų.

Cole pianas ......... .
Bauer pianas ........
Emerson pianas ...
7 upright pianai po 
Victor console .....
Eureka console .....
Starck fonografas 
Bellman grojiklis . 
Pianistą grojiklis .
17 grojiklių už ....
Dykai prie kiekvieno grojiklio pia

no gražus benčius, 24 roleliai, 20 re
kordų prie kiekvieno foųografo. Mes 
priimsime $10 įmokčjimo bile už ko
kį fonografą arba. grojiklį pianą lai
ke šio didžiausio išpardavimo. Da- 
statymas dykai. Ateikit anksti dėl 
pasirinkimo.
NATIONAL PIANO STORES, Ine. 

2832 W. Madison St.

... $85
$69.50
... $49
.... $25
... $45
.... $69
... $23
. $195
. $110
. $260.

na-
PARSIDUODA LUNCH

RUIMIS h t

Turiu vietų dėl vieno gabaus vy
ro, kuris turi savo automobilį.* Dar
bas ant visados ir pelningas. Mo
kėsiu didesnį komisą, negu kitos 
firmos.

K. J. Macke & Co.
2436 W. 59th St.

Tel. Prospect 3140

kitos
i1

su mūriniu namu, vienas 6* kambarių 
flatas, su beisementu arba be namo. 
Namas randasi 1238 W. 59 St. Taip
gi parduočiau antrą mūrinį, du flatu 
po 6 kambarius ir 2 Storu ant Grand 
Avė. prie Ashland. Priežastis par
davimo turiu du bizniu, negaliu 
apsidirbti.

Atsišaukite
1526 W. Grand Avė.

REIKALINGAS žmogus, kalban
tis lietuviškai, lenkiškai ir angliš
kai, mokąs draivinti Fordų ir tu
rįs laisnį draiverio, į rakandų 
krautuvę.

Kreipkitės:
1721 W. 47 St.

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

VARTOTI rakandai pardavimui už 
perlaikymą sandėly. Brighton Park 
Storage, 3101 W/38th Street.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai. Išvažiuoju į Lietuvą. Atsišaukit 
bile kada. 731 W. 18 St., 2 fl. rear.

PARSIDUODA fumičiai, pianas 
ir “safe”. 4347 So. Rockwell St., 
1 augštas.

RAKANDAI parsiduoda, 5 kam
barių, 1 karpetas, 3 pečiai, setas, 
2 komodės, 3 lovos, 1 tubu radio. 
mašina. Parduosim visus sykiu ar
ba po vienų, nes važiuoju į Lietu
vą.

C. BIKNIUS, 
1515 South 49 Court

PARSIDUODA rakandai 5 kam
barių, frontinis setas, daining rui
mo setas, 2 mašinos siuvimui — 
“White” ir “Singer”, lovos, komo
das; viskas geram stovy. Nupirk
si! pigiai. 2 lubos.

822 W. 37 PI.

Rakandų krautuvė pardavimui
Geriausioj vietoj South Side, 

lietuvių ir lenkų kolonijoj, ge
ras cash biznis, parduosiu už 
tiek, kiek man kainavo, stakas 
vertas nuo $6000 iki $7000, 
25 pėdų krautuvė, dar 25 pė
das galima dadėti, jei paimsit 
pirm gegužės 1 dienos. Geriau
sia proga dėl žmogaus, kuris 
nori eiti į labai pelnnigą biz
nį; 6 metams lysas, pigi renda.

2612 W. 47 St.
Lafayette 1083

GROJIKUS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbinyčia, 9y 12 
kąfpętfti, *22. Uampa už $10, 

4843 S. Michigan Avė.
Kenwood 2514

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, visa arba pusė. Apleidžiu 
miestą. Gausit bargeną.

Kreipkitės:
10456 Corliss Avė.

. Tel. Pullman 4264

TURIU parduoti tuojaus iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojikų pianą už_ $110, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 
po $10 i mėnesį.

MIKOLAITIS,
6512 So. Halsted St. 

1-mos lubos

PARDAVIMUI grosernt. Turi būt 
parduota greit. 624 W. 14th St.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, labai geroj vietoj, lietuvių nuo 
senai apgyventa, biznis geras, renda 
pigi. Priežastį pardavimo — patirsit 
ant vietos.

P. YURKUS 
4518 So. Wood St.

—1 -■ —■ ■ ——■1 — •»—
RESTAURANTAS pardavi

mui, biznis senas, geroj vietoj, 
rakandai geri. Savininkas ap
leidžia miestą.

2404 So. Indiana Avė.
ŠIUOMl PRANEŠAM Chicagos 

visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebakers 

tvirtus ka- 
Studebaker 

yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turini daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
sim

MILDA 
3121 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

tomobilių agentūrą, 
kompanija, kuri dirba 
rus. Standart Six ir

gaunam ant mainų, 
kada, o mes pribu-

AUTO SALES

BARGENAI froRDŲ

Touring, ioadster, coupe, sedanai 
ir trokai. 21’ie visi ktlrai yra pertai
syti ir yra tikras bargenas. Daugu
mas jų turi ekstra dalių. Lengvais 
išmokėjimais. Autorizuoti Ford par
davinėtojai. Atdara vakarais.

GEORGE E. SHERMAN and CO. 
1725 W. Division St.

PARSIDUODA Gram Bros, 
kas, labai pigiai, tik 1 metus 
totas. Panel budy, išrodo kaip 
jus, pirmos klesos padėjime.

Kreipkitės:
4636 S. Paulina St. 

Simon Shuhnan

tro- 
var- 
nau-

| DODGE sedan, vėliausio mo
delio, baloon tajerai, ’ pirmos 
klesos padėjime, $425, išmokėji
mais.

Willys Knight, sedan, 5 pa- 
sažierių, gerame stovyje, $550, 
išmokėjimais.

428 So. Saeramcuto Blvd.

PARDAVIMUI delikatessen ir gro- 
sernė, lietuvių kolonijoj; biznis senai 
išdirbtas ir geras.

4619 So. Hermitage Avė.

PELNINGAS BIZNIS
Parsiduoda bučernė ir grosernė. 

Biznis cash. Geroj apielinkėj, viso
kių tautų apgyventa. Turi būti par
duota greitu laiku iš priežasties li
gos. Parduosiu pigiai už pirmų tei
singų pasiūlymų.

3300 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI cigarų, eigaretų, 
minkštų gėrimų krautuvė. Privers
tas parduot greit ir pigiai. Parda
vimo priežastis — du bizniai.

2491 Archer Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė geroj vietoj; senas biznis, 
gyvuoja 15 metų. Pardavimo prie
žastis — važiuoju į Lietuvą. 1967 
Canalport Avė. Phone Rooscvclt 
4395. ♦

PIRMOS rūšies bučernė 
duoda, dviejų metų senumo 
Daromas geras biznis; geras 
nys dėl lietuvio.

Kreipkitės:
BUTCHER 

2410 \V. 47th St.

parsi- 
victa. 
pirki-

BARGENAS! Parsiduoda groser- 
nė, visokių smulkių daiktų. Nupirk
si! pigiai, nes apleidžiu miesla. 
Lysas ilgas, 4 ruimai gyvenimui. 
1056 W. 32 St.

PARSIDUODA hminiė, gera vie
ta. Cash. nėra knygelių. Kaina 
$1800. 5519 S. Kedzie Avė.
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PARDAVIMUI
40 Automobiliy įlipantis

Garadžius
Parsiduoda už pirmų teisingų 

pasiūlymų. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus, vendą pigi. Kas 
norite gero biznio, taipgi mai
nysiu ant namo, loto, arba kito
kio biznio.

C. P. Suromskis & Co.
Koiilevard 9611

EXTRA

Parsiduoda grosernė pigiai.

ANT pardavimo puikus vasarinis 
namas, I dideli kambariai, su ra
kandais, m akerių žemės, 16 obe
lių. visos vaisingos, slritkaris eina, 
elektra, vanduo ir kiti įrankiai. St, 
Joe upė dėl maudymus, 10 mylių 
lig Benton Harbor miesto.

Žinoma vieta šalę Bačiuno re- 
sorto .Tabor Farm.

Vieta Sodus, Mich.
Galima sulikti ant randavonės. 

Priežastis — važiuoju į Lietuvą.
Mano adresas:

MBS. A. ADOMAITIS

GROSERNĖ ir bučernė, vaisių ir 
daržovių krautuvė, turi būt par- 
du >ta tuojau, gerai įrengta, krau
tuvė geroj vietoj, smarkiame biz
nio bloke, North \Vest Side, vė 
liausiu sl\liaus Broman Bros, tile 
Irimtas fikčeriai. ice box, sanita
rės vogos, elektra, mėsos piausly- 
tuvas, kaunlcris ir Lt. Daug šlako, 
fikčeriai vieni kainuoja $4,000. 
Parduodu iš priežasties, kito svar
baus biznio, parduosiu viską už 
*1800. arba gerą greitą pasiūlymą, 
išmokėjimais jei reikia. Taipgi ga
lima perkraustyti. Jei norite 
lai veikli, atsišaukite taipgi 
lioj nuo 10 iki 5 po pietų.

3329 \V. NORTH AVĖ.
netoli Kimball

grei 
nedė

PABSIDl’ODA restaurantas, ge
roj virtoj, biznis geras, renda $60 
į mėnesį; lysas 4 metams, 5 kftm- 
bariai pragyvenimui. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

K reipkitčs:
5119 S. Wentworth Avė.

Tel. Boulevard 6322

EXTRA PIGIAI. Pardavimui 
krautuvė, cigarų, labuko, kendžių 
ir visokių smulkių daiktų. 163 — 
107 St. Tel. Pullman 9028.

PARDAVIMUI. Už $125 nu- 
pirksite mano $500 vertės gro- 
jiklį pianą, 50 volelių muzikos 
ir kabinet benčius pridedamas. 
Turi būt parduota tuojau. l)i- 

Atsišaukite ne- 
pietų, kitomis 

vakare. ABC

Helis bargenas. 
dėlioj iki 5 po 
dienomis iki 9 
Storage House, 1616 W. Madi
son Str.

PARSIDUODA kendžių, ico erea- 
nio, tabako ir 
krautuvė, 
išvažiuoju 
Street.

mokyklos reikmenų 
Parduosiu pigiai, nes 

Lietuvon. 2502 VV. 69th

PARSIDUODA groseris, tabako, 
saldainių ir visokių smulkmenų 
krautuvė. 1551 S. Paulina St. prie 
I6th PI.

PARSIDUODA soft drink parlor 
pelninga vieta panašiam bizniui.

1222 So. Ashland Avt».

PARSIDUODA saliuno fi.stures. 
Geram stovy, pigiai. 10753 S. Mi- 
chigan Avė. Tel. Pul'lman 9497.

ICE creaminė parsiduoda su na
mu arba atskirai, 2906 So. Union 
Avė.

PARSIDt’ODA nedidelė grosernė 
pigiai. Noriu greit parduoti. 1844 
Canalport Avė.

PARSIDUODA restaurantas, iš
dirbtas ir geras biznis. Turiu par
duoti greit, nes išvažiuoju į Lietu
vą, 1818 Canalport Avė.

PARSIDUODA “Poli Room”, pi
giai; gera vieta ir automobilius 
prieg tam. 729 VV. 18th St.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė pigiai. Greitu laiku važiuo
ju j kitą miestą. 2801 S. Union Avė

SAVININKAS parduoda 10 kam
barių boarding namą, geroje vie-' 
toje, padaroma $250 iki $280 į mė
nesį. gera transportacija, nauji ra
kandai. Ilgas Ivsas. 3324 Diversey 
Avė. Sjiaiilding 8123.

PARSIDUODA su visais rakan
dais grosernė; laikoma visokių 
smulkmenų. Pardavimo priežatis — 
turiu du bizniu. Kaina $150; lygas 
geras.

Kreipkitės:
2118 W. 23 St.

PARS1 DUODA beauty parlor ir 
Millinery krautuvė. Šoną įstaigą, 
geras biznis. Pardavinin priežas
tis — kraustau* toliau į soutus.

Kreipkitės:
Mrs. Rodgers, 

3216 S. Halsted St.

NAMAI-2EME

TOWN OF LAKE

NAMAI-2EME
NAUDOKITĖS PROGA

Iš priežasties šeimynos mir
ties priverstas parduoti gražų 
kampinį muro namų, 4 fI. po 4BARGENAS: 2 augštų mūrinis Į___

biznio kampas, lotas .)0xl2«), 2 kftmh ir 4-i'iu kurii muro oro.- krautuvės, saliūnas Ir barbernė, 4 11 4 V M °
Halai, 2 po 6 ir 2 po 1 kambarius, rąžius. Modemiškas iš visų pu- 
elektra, vana, aržuolo trimingai, — *

‘ as 
iznis 

$33,000

cleklra, vana, 
karštu vandeniu 
skiepas, saliuno 
senas, geroj vietoj, kaina 
išmokėjimais, cash $10,000.

šildoma, augšta
Glečeriai, bizni

šių. Randasi prie 59th St. ir 
VVestern Avė. Randos į metus 
$3,264.00. Kaina tik $24,500, 
įmokėt $6000, kitus rendos iš
mokės.BRIGHTON PARK. 2 augštų nau- 

2 po 5 kamba- 
iirŽuolo 

furnas 
mninv | 
su na- ant 59th St. arti Western Avė.

‘ Didelis štoras ir rūmai užpaka-
BIUGIITON PARK, 2 uugSlu 6Si I“*'"1’“™' virSui ir 2-jy 

rinis, 2 po 4 kambarius fintui, karų garažius. Garu 
elektra, vana, augšlas skiepas, vii 
tuve skiepe, lotas 30Xl-’*» išmokė 
jin.ais, kaina $10,800,

jas mūrinis namas, 
rius flatai, elektra,’ vana, 
trlmingiii, eugštas skiepas, 
šildomas, 2 karų garažas, 
siu į grosernv ir bučernę, 
imi nr be namo.,

KITAS 
Biznio naujas niuro namas.

NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME
7 KAMBARIŲ MEDINIS NAMAS .GERIAUSI ŠIŲ DIENU BARGENAI 

------ X.----  $300 TIK $300

NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME

Mes 
naujų 
lo\v ir 
linkėj 
ern
Ofisas

turime didelį pasirinkimą 
mūrinių ir medinių bunga- 
2 flatų mūrinių namų apie- 

79 St. ir Ashland iki, \Vcst- 
Ave., * taipgi Brighton Parke, 

atdaras visą dieną nedėlloj.
URBAN & BAUMIU’K 

1653 W. 51 SI.

(Vertas nakties laike 
i Parduosime tik už 
‘mokėti $5000.

Kreipkitės prie

apšildomas 
$22,000.00 
$17,500, i-

K. J. MACKE & CO.
(Machiukas) 

2436 West 59th St.
Tel. Prospect 3140

S. Nedėliomis ir vakarais 
atdara.

7110 St. I4iwrence Avė.
7 kambarių mūrinis namas, 

furnas šildomas, 1 karo gara
žas, 4 kambarini apačioj, 3 vir
šuj, skyrium galima išrenduoti. 
Našlė yra priversta parduoti. 
GaJit pradėt veikt su $15(10, 
cash, kitus išmokėjimais arba1 
gal paims lotų.

M r. C.ox, Stevvarl 9130 
Room 201, 7855 S. Halsted St.

Mainymui arba pardavimui
80 AKRŲ, Mouslon, \Vis., 40 ak

rų išdirbtos, 40 akrų miško ir ga- .. —i—noriu mies-
\Veyerhouser, 
resortų, 4 H 

girios,

Aliejaus

nykios, geli budinkai, 
te narna, 80 akrų 
Wis„ dėl vasarinių i 
akrų prie ežero, 40 akrų _ 
mainysiu į miesto namų. 1O0 akrų 
Morgan County Tenncssee 
ir anglių žcinčj, mainysiu į miesto 
namą, F. L. Majka, 2705 S. Kolin 
Avė.

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės, netoli South Havcn, Mich., 7 
kambarių namas, geros vanduo, 
Holam! filmas, $4500 barnė, kaina 
tik $4000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co^ 
812 Dlx St. Hi:j markei 4665

6 KAMBARIŲ rezidencija, paran
ki Iransportacija. netoli mokyklos 
kaina $6500, cash $500.

KRAUTUVĖ ir 6 kambarių fin
tus, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, $9500, įplaukų $90. cash 
$1000. Howard E. Walter & Co., 
3124 W. 63rd St., Chicago, III.

NAUJA 5 kambarių mūrinė bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma, 30 
pėdų lotus, viskas moderniška ir pil
nai užbaigta, kaina $8,000, išmokėji
mais.

7140 So. Maplewood Avė.

NAUJA 4 kambarių mūrinė bvn- 
galow, karštu vandeniu šildoma, 30 
pėdų lotas, kaina $7,000, išmokėji
mais. Atdaros dėl apžiūrėjimo die
nos laike ir nerišlioj. Savininkas ant 
pareikalavimo.

7204 So. Rockwell St.

FARMA parduodu iš priežasties 
senatvės. Farma yra pačiam mieste
lį, 204 akerių, 130 ariamos, kita ga
nykla ir miškas. Galvijų 11 štukų, 
2 buliai, 4 arkliai, 240 vištų, geri bu- 
dinkai, stuba 11 kambarių, didelė ku
tą ir kitoniški budinkai. Visokį pa
dariniai dėl išdirbimo žemės. Del kai
nos $16,500. Platesnios informacijos 
kreipkitės laišku.

PAUL LYNCH 
Carney, Mich.

PARDAVIMUI 2 flatų, 6-6 kamba
rių, beržo trimingas, 1 metų senumo, 
gražiai dekoruotas, garu šildomas, 
ledaunės, gasiniai pečiai, prosinimui 
lenta, įmūryta varia, geroj vietoj, ne
toli 3 karų linijų, 2 karų garažas, 
$15,400, Savininkas 1 fl.

6110 S. Sacramento Avė. 
Tel. Prospect 10388

4 FLATŲ mūrinis namas po 4 
kambarius flatai, aržuolo trimingai, 
pečiumi šildomas, 1 karo garažas, lo
tas 32x125, geroje vietoje, kaina, 
$15,000.

W. H. O’BRIEN 
6906 So. Robey Street 

Republic 0174

SAVININKAS parduos greit 2 fla
tų namą, 4-4 kambarių, 5124 S. Troy 
St., moderniškas, lotas 30x125, gat- 

įve cementuota, $10,500.
I m augšto namas, 5231 S. Whip- 
ple 
kas.

St., 30 pėdų lotas, modemiš-

JOHN J. JILEK
5348 S. Kedzie Avė. 

Prospect 6818

GRAŽUS didelis kampinis lotas, 
100x126, didžiausls bargenas dabar 
mieste, 1 blokas nuo elevatorio ir 

* gatvekarių.
NAUJIENOS

1789 So. Halsted St.
Box 731

PERSKAITYKIT ATYDŽIAI

Aš turiu 30x125 pėdų lotą, gra
žiausias South Side apielinkėj, pu
sė bloko nuo 71 SI. ir S. VVestern' 
Avė. kryžkelis. Lotas randasi ant1 
711-tos ir So. Artesian Avė., tik 
3-čias lotas nuo 71 St. pietų pusėj,1 
tinkantis dėl 2 fialų namo ar kitko.* 
Kas ieškot namą pirkti South Side, 
ateikite ir pasimalykib* su manim, 
o aš jums patarsiu, kaip jus galite 
sulaupinti daugiau negu tūkstantį 
dolerių pasibudavojimni ant to lo
to geresnio namo, negu galit gaut) 
pirkti. *'■’* * ’ *’
i.cm | 
lengvų 
DUS 
pas

Prie to dar mes paskoli- 
pinigus anl morgičių ir anl 

išmokėjimų. Padarom pla- 
pagal jūsų noro. Atsišaukit 
namų buduvotoją

JUOZAS VILIMAS
1405 S. Fairfield Avė.•

Phone Lafayette 5918

PUIKIAIS dideliais medžiais apię-, 
linkė apsodinta, garu šildomas, ga-Į 
ražas, vištininkas. Namas ant 3-jų 
lotų, 75 pėdų pločio, 125 pėdų ilgio. | 
Savininkas priverstas parduoti Iš 
priežasties gyvenimo kitame mies
te. Namas vertas $8900, nužemino 
kainą dėl greito pardavimo; par
siduoda tik už $7900 ant lengvo iš
mokėjimo. Vieni lotai verti. $5000. 
Toje vietoje randasi Chicago l.awi; 
ant 61-tos į vakarus už Kedzie. 
Avcnue. Nepraleiskite šios progos.1 
MARQUETTE PARK APIELINKfi, 

10 FLATŲ i 
senumo namas, kampinis lotas 
60X1^5, garąžan, alyva šildomas; 
remtos neša $7,1'96 į metus. Parsi
duoda su lengvu įnešimu arba mai
nysiu. Kainu tik $62,500.

5 LOTAI krūvon anl 69-los, ne
toli nuo VVestern Avė. Parisduoda 
labai pigiai.

resorTas
PARSIDUODA 8 mylias nuo St.] 

Joseph, Michigan ir Benton Har
bor, anl Do\vogiac 
Electric 
žinomas 
Shady Lavvi).
SI. Joseph upės, 38‘/b akrų žemės 
su 2 ‘budinkais; 1—14, 1—12 kam-i 
barių, taipgi 7 itillages elektra įves
ta į visus kambarius, didelės bar
nės, žemė sodinta visokiais val
sais ir medžiais; parsiduoda su vi
sais rakandais, kurie yra reikalin
gi prie šio biznio. Vieta yra apgy
venta lietuvių. Pardavimo priežas
tis — mirtis šeimynoj. Kaina lik 
$35,000 su $15,000 cash įnešimu. | 
ROZENSKI LEMONT & COMPANY 

6312 S. Weslcrn Avė.
Prospect 2102

Mea

PARDAVIMUI PARDAVIMUI

ĮSIGYKITE sau namą
Gražiame Brighton Parke

biidavojani ir parduodam 
mūrinis vienų metų geriausius 5 kambarių bungaiovvus, 

įmokant tik $300. Likusius tik po 
$60 į ihėnesj.

PARSIDUODA mūrinis 2 flatų, 
6 ir 6, karštu vandeniu apšildomas. 
Aržuo'o trinias. Namas randasi vie- 

. nas blokus nuo 63rd Street. Kaina 
|tik $12000. Reikia įmokėti $3000.

ANT 59th St. netoli Kedzie Avė. 
mūrinis bizniavus namas,■ Doyvogiac Interurban Naujas

linijos, geriaušins lietuvių štoras ir 2 fialai, 4 ir 6 kambarių, 
resovtas, River Farm karštu vandeniu apšildomas, 2-jų 

randasi ant puikios, karų
mados. Namas vertas $20500. Kas 
pirks umu laiku, parduosime už 
$17500, įmokant tik $4000.

Klauskit John Ix>caitis.

apšildomas, 2-jų
garažas. Viskas naujausios

inu-

Didelis Bargenas

PARSIDUODA keturių flatų 
rink namas, 4 po 4, štirnu apšil
domas. Namas labai gerame sto
vyje. Randasi prie 63rd Ir Camp
bell Avė. Rendos neša $2640 me
tams. Kaina $23500. {mokėt $5000. 
Ir šiaip turim didelį pasirinkimą 
mažų ir didelių namų.

Z. S. MICKEVICE & CO.
2505 W. 63rd Street. • 

Hemloc 0800

Moderniškas vėliausios mados, 5-5 kambarių, 2 augfitų 
mūrinis namas, su bungalow stogu, sun parloras, uždaro
mi porčiai, aržuolo trimingas valgomams kambaryje, sek
lyčioj ir ant laiptų, kieto medžio grindys, plieno konstruk
cija, augštas skiepas, cementinės grindys ir vaisių sande
lis, pečiais ir karštu vandeniu šildomi.

2700-270(>-2708-271fi West 42nd Street

JACK DALEO
Savininkas 4500 So. Albany Avė. Statytojas

Phone Lafayette 7479
Lengvais išmokėjimais Lengvais išmokėjimais

NAMAI SOUTHWEST 
Marųuette Manor

BARGENAI

5

-—s

MORTGECIAI-PASKOLOS

Road Hou^e, 23 mylios 
nuo Chicagos, ant cementi
nio kelio, didele sale šokiams 
kur gali 
žmonių. Parsiduoda labai 
pigiai ir 
mais.

P. GASIUNAS 
3217 Auburn Avė 

Boulevard 0045

BRIGHTON PARK

sutilpti iki 1,000

lengvais išmokėji

FARMA! 160 AKERIŲ
PARDAVIMUI labai puiki farma, 

62 akrai Wisconsinc prie pat eže-J 
ro, dalis vandenio įeina j musų 
žemę. Parduosiu už cash arba mai- ir 
nysiu ant namo; vieta yra patogi to Butu kaip tik 
dėl summer resort. Atsišaukit per e *
laišką šiuo adresu:

Naujienų Skyrius
3210 So. Halsted St. 

Box 40

PARSIDUODA vasarinė bunga- 
low, 6 ruimų, fornišuota, yra dek-, 
trą, 2 laivai, lotas 100x100, apie 
100 pėdų nuo maudynių prie eže
ro Long I-ake, III. 48 mylios N. \V. 
nuo Chivagos, cementuotas kelias.

Frank Simms, 
3216 S. Halsted St.

SU visais gyvuliais, trobomis 
mašinomis, ant ežero kran- 

lietuviškas 
dvards tiktai, kad Michigano

; valstijoje. Galima pirkti su ma
žai pinigų arba išsimaino ant 
namo. ’ ,T/’ ' '

| C. P. SUROMSKI & CO.
3352 So. Halsted Str., 

Boulevard 9641
----------- ---------- ... ........ ..j—.f » —

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, 2—6 
kambarių flatai, moderniškas, mai-( 
nysiu j grosėrnę nrba C19gnQ 
bučernę; kaina .... M* ■

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, 2—I 
platus lotas, ge- 
Brighton Parke, 

$2000
i kambarių fialai, 
riausioj vietoj 
cash reikia

grosernių ir bu-Mums reikia 25
Černių, mes turime pirkėjus. Pasi
matykit su mumis, jei norite grei
tų pasekmių.

Mes turime visokių biznių dėl 
mainymo. Mes paimam senus na
mus, o jums duodame naujus.

3. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47th Str.

PARSIDUODA “ROAD HOUSE”

JAC’KSON PARK
Tuoj turiu parduoti aeba mainyti 

34 flatų naujos mados namą. Ren
dos $26,000, kaina $148,000.

12 flatų naujos mados namas, ren
da $10,000, kainu $57,000. Vienas na
mas tai turi būt parduotas. Priimsiu 
morgičių pirmą arba antrą. Trečią 
kaipo pirmo {mokėjimo arba mainy
siu ant ko nors.

B. JASUDES
2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis 5 
kambarių bungalow, visi aržuolo 
trimingai, dideli šviesus kamba
riai, netoli mokyklos ir karų lini
jos; kaina $4,75(1.

AfLAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CORP.

STATYTOJAI GERŲ NAMŲ 
6003 S. Kedzie Avė.

Republic 1500

PUIKI vieta; namai, žemė, sod
nas, miškas. Su 40. akrų žemė. Tin
kama vieta de! piknikų, geras pri
važiavimas. Visiems gerai žinoma 
vieta — ant Archer Avcnue ir ne
toli 95th Street. Vienas namas 14 
kambarių, antras namas 6 kamba
rių, taipgi daug kitų budinkų. Par
siduoda už visai žemą kainą ir 
ant lengvų išmokėjimų. Nepraleis
kite šitos progos. K""!?
jatės — būtinai pamatykite. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 
prie
ROZENSKI LEMONT & COMPANY 

6312 S. WESTERN AVĖ.

MŪRINIS 6 ruimų coltage parsi
duoda; yru elektra, gasas, 7 
aukštumo - beizmentas, galima 
mus padaryti. Kaina $4809 dėl 
giČių. ’

Matykit savininką.
3642 Emerald Avė.

pėdų 
rui-

mor-

PABSIDl’ODA medinis 
netoli vienuolyno, 2 flatai 
ruimus, lotas sale, 2 barnės ir 
lažas, tik už $6,400.

Atsišaukit prie savininko. 
J. RAKAUSKIS 

7322 S. Oakley Avė.

namas, 
po 4 

ga-

PARDAVIMUI didelis lotas, neto
li nuo transportaeijos, iš priežasties 
ligos, $260 įmokėti, kitus po $13 į 
mėnesį, Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 732.

PARDAVIMUI kampinis lotas, 
gerame distrikte, 20 minučių nuo 
vidurmiesčio, Cicero, III. Yra visi 
įrengimai ir apmokėti. Turiu par
duoti greit. Naujienos, 1739 South 
Halsted St. Box* 733.

2955 W. 39 Place, dviejų 
flatų naujas mūrinis namas po 
4 kambarius, nykstąs ir beiz
mentas. Oėfi^ną nupirkti su 
mažu įmokėjimu.

ANT PARDAVIMO
2 lotai pas vienuolyno, la

bai pigiai, 1 ant Roclyvell St., 
antras anl We8tern Avė. Atsi- 
šaukit pas A. DARGIS, 726 W. 
18 St.

PARDUOSIU savo gražų 50 pė
dų lotų, geroj lietuvių apielinkėj, 
netoli nuo transportaeijos, mokyk.- 
los, bažnyčios ir krautuvės, bisk| 
įmokėti, o kitus Išmokėjimais. Nau
jienos, 1739 S. Halsted St.

Box 735.

. • BARGENAI 3 FLATŲ
Jei manote pirkti arba staty

ti namų, pamatykit šitų 3 aug- 
štų namų, 7721 Hermitage Av. 
Octagon užbajgimo, francuziš- 
ki langai, porčiai miegojimui, 
cementuota ėlė, kaina nupigin
ta, $22,500, cash $5000 Ahem

MŪRINIS bungalovv, moderniš
kas, netoli paiko ir Sv. Kazimiero v«, 
vienuolyno. ,Hu«u ir tiatvekariu'and Manga„ 1B42 W. 79 St., 
transportacija, nebrangiai, 6525 S. e ’
Rockwcll St. Stewart 0368.

SAVININKAS greitai parduos 4 
kambarių cottage; yra vana, gatvė' . . 
cementuota ir apmokėta, kaina tik mtlliniS namas, 4—4 
$4500, įmokėti $1,000 ir po> $25 j1 yra viškai, elektra, vana, kaina iv -47911 VA/

PRIE 51 ir 14 St., 2 aukštų 
kambarių,

mėnesi su palūkanomis, 
(55 St. Republic 5478.

3729 W.

IŠSIMAINO lotas 50x200 pėdų la
bai augančioj vietoj, kur labai bran
gios rezidencijos. Mainysiu ant auto
mobilio arba grosernSs. Verkite grei
tai. P</ 7 vai. vak., pirmos lubos.

J. J. P.
1630 So. 49th Avė. 

Cicero, III.

KAS turit lotus ant pardavi
mo tarp 63rd St. ir 56th St. ant 
Crawford Avė. Atsišaukite

J. BRUKNIS
e 3201 So. Halsted St.

Phone Boulevard 9053

$8800, išmokėjimais.
’ Pawlowsky Skarpinski 
2147 E. Albany Avė. 
Phone Rockwell 1265

SAVININKAS parduoda 2 flatų 
rantą po 6 Šviesius kambarius, 
įrengimai vėliausios mados; namas 
tik porą metu senumo; galima nu
pirkti su mažu įmokėjimu.

Kreipkitės:
3332 S. Union Ąve.

MURO namas 2 aukštų po 6 kam
barius. Parsiduoda pigiai, išeinu j 
biznį, reikailnni pinigai.

Kreipkitės:
6508 So, Rockvvell St.

Labai aprubežiuota apielinkė, 
kambarių mūrinis bungalovv, labai 
dideli kambariai, viskas moderniš
ka. Stikliniai ir su sieteliais užpa
kaliniai porčiai, su grindimis viš- 
kai, cementuotas skiepas su vaisių 
sandeliu, lotas 30x125, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, šis namas 
randasi bloko nuo 63 St. į ry
tus nuo Kedzie Avė. Tikrai vertas 
$10,060, įmokėti $3,000. kitus pagal 
jūsų norą. Nesivėlinkit prie šilo 
didelio bargeno.

3ORDAN & COMPANY 
REALTORS

3203 W. 63 St Chicago 
I1EMLOCK *1700

Ar Jums Reikia Antrų 
Morgičių?

Mes turime pigiausiomis kaino
mis Chicagoj. Pasimatykit su mu
mis dėl paskolų.
CHICAGO MORTGAGE CORP. 

735 Roosevelt Rd.

MOKYKLOS

mūrinis 
pirmas 
pečium

PARDAVIMUI 2 flatų 
namas, furnas šildomas 
aukštas, antras aukštas 
šildomas ir išrenduotas už $47.50 
į mėnesį. Yra visi įrengimai ir ap
mokėti, 2 blokai nuo smarkaus 
kampo 59 St. ir Kedzie Avė. Del 
greito pardavimo kaina *10,700.

ATLAS HEAI. ESTATE 
IMI’KOVEMENT CORP.

STATYTOJAI KERŲ NAMŲ 
6003 S. Kedzie Avė. 

Republic 1500

PARSIDUODA Brighton Parko 
apylinkėj 2 flatų medinis, 6 ir, 6 
kambarių namas. Turiu greit par
duoti, nes išvažiuoju į Lietuvą; 
kaina tik $6600.

Kreipkitės:
3935 S. Campbell Avė.

4213 S. Artesian Avė. 2 fin
tų po 4 kambarius medinis na-

Kurie intereso- mas. Įmokėti reikia tik .$100(1,
likusius mokėt kaip rendų.

2 FLATŲ namas, 2 blokai nuo 
Ashland ir 3 blokai nuo 63rd St. 
Mainysiu ant biznio ar loto. Pros
pect 5173.

4123 S. Richmond St. dvie
jų flatų namas po 4 kamba
rius; $2,500 įmokėti, likusius 
mokėti kaip vendą.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda mūrinis namas 2 flatų 

5 ir 5 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, viskas naujausios mados, 
netoli Marųuette Road. Sykiu su na
mu galima pirkti ir rakandus. Savi
ninkas važiuoja į Lietuvą, parduosiu 
pigiai. 6729 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI: 744 W. 26 St. 
(kampinis mūrinis namas ir krautu
ves, 13 fialų, 2 krautuvės, garu šil
domas, landrė, kaina, $37,000, cash 
$12,000.

Phil. Sheridan, 4122 Clarendon Av.,
Phone: Lake View 4669.---------- t

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas po 5 kambarius, naujos ma
dos įtaisymas, 2 karų^ garažas. Už
darytas porčius. 4554 So. Rich
mond St.

FARMGS

FARMA 60 
“road house”, 
10 mylių nuo

Kreipkitės: 
Stanley 

530

akrų. Gera vieta dėl 
ant Geneva Highvvay, 
Kenosha, Wis.

Maciukiewicz 
Middle St., 

KENOSHA, WISC.
80 akrų, 35 akrai dirbamos, o liku

si miškai ir ganyklos. 16 galvijų, 8 
melžiamos karvės, 2 arkliai, 4 kiaulės, 
13 vištų, visokie padargai, parduosiu 
už $5,000, cash $3,000, o kitus leng
vais išmokėjimais. Priežastis parda
vimo, neturiu šeimynos. Platesnių 'ži
nių kreipkitės laišku. J. Mikučionis, 
Box 34, Irons, Mich.

40 AKRŲ farma ant kryžkelių 
dviejų county road, netoli ežero 
Bass, 5 kambarių namas; yra dar
žinė, vištininkas ir įrankių namas. 
Juodžemė ir vaisinių medžių, 7Va 
akrų miško. Labai pigiai, o taipgi 
mainysiu ant bile ko.

5942 S. Artesian Avė., 2 fl.

PARSIDUODA muro namas, 2 
aukštų, 5 ir 5 kamb., vandeniu šil
domas. Priverstas parduoti, $1000, 
leisiu pigiau negu kainavo. įnešti 
labai mažai, kitus duosiu morgi- 
člais. Galiu taipgi mainyti ant gro- 
osrnės. Savininkus G. Poška, 620(i 
S. Peoria St. Galima matyti stiba- 
tomis nuo pietų, o nedaliomis vi
są dieną. Tel. Blvd. 6670.

MAINYSIU *2 flątų namą, 6—6 
kambarių, 2 karų mūrinis garažas; 
randasi Marąuette Manor, netoli 63 
St. Mainysiu j biznio namą 
šiaip medini namą.

4218 S. Albuny Avė. 
Tel. Lafayette 5688

arba

ŽIŪRĖKIT ŠITĄ. Moderniška 5 
kambarių mūrinė cottugc, elektra,

PARDUOSIU arba mainysiu fer
mą 130 akrų derlingos žemės, Wis- 
eonsin valstijoj, su trioboms, gy
vuliais, padargais ir sėkloms, la
bai pigiai, nes būtinai į keletą die
nų turi būt parduota. Veikite greit 
, Cha.s. Jaru m, 3959 Archer Avė.

2 lubos. Tel. Lafayette 7819

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie'muSų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol Šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barberyste Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
j biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.

----- -------- 1—:----- ----- 1----------------

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxx

ANGLU KALB
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL
Prcparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 33-Čios gatv., 2-ros lubos)

tXXXXXXXXXXXXXXXXTTXXXXXXy
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Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite j kelias savaites, kaip

PARSIDUODA namas su groser- atlikti didelius darbūs. Darbas kol 
ne ir bučerne arba mainysiu anl jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
nrapertės. 2746 W. 47 St. , dar geresnis.

   Dipnnmis ir vnknmin ItlMns

PARSIDUODA 2 aukštų, 2 pa 
4 kambarius flatai, medinis namas,1 
loiletai, maudynės, gasas ir elekt
ra; gerame stovyje, cementinis beiz- ’ 
mentas, cementiniai šalitakiai prie
ky ir užpakaly namo. 522 W. 461h 
PI. Savininką šaukit tel. Triangle 
5244.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 VVest Madison St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

iiniiiiiv v , v ivnu <1, VUttJ

karštu vandeniu šildoma. Savinin- 2231 
kas, 3382 Emerald Avė. Ynrds 5495 1199.

AR JUMS trumpai su pinigais? 
Skoliname nuo $5(1 iki $300, sa
vaitiniais atmokčjimais. S. Osgood, 

Division St. Tel. Armitage

MOKINA: Anglų kalbos, lietuvių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelno* 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIRAS:
I

Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdame paliuiiijimus 
ir diplomus.


