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Sąmokslas Lietuvos 
kariuomenėj prieš 
Smetonos valdžią

Lenkai užsigina nesiren
gią Lietuvos pulti

- ... . • I

Sovietų valdžia nori mokėt 
ro skolas franeuzams

ca-

Sensacijos apie Lenku ren- Sovietai nori mokėti fran- 
gimąsi pult Lietuvą cuzams skolas
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Šanhajaus gynėjo karei 
viai kelia maišia

Sanhajuj paskelbtas vi 
šuolinis streikas

Smarki vėsula Arkansas 
valstijoje

Gandai apie sumoksią Lietuvos 
kariuomenėj nuversti valdžių

Buv. caro skolas sutinką atmo
kėti per 62 metus, po $11,- 
000,000 kas metai

BERL1NAS, kovo 18.—Bau
ginančiomis antraštėmis: “Ry
tų Europai gresia karas”, Vo
kiečių spauda deda sensacingų 
pranešimų, buk Lenkai planuoją j Franci jai kas metai po 55 mili- 
kaip rytoj (šiandie) įsiveržti į;onus.aukso frankų (11 milionų 
Lietuvą, užimti 
respubliką padovanoti Pilsuds- Rusų caro valdžios 
kiui jo gimimo dienos sukaktu-1 mokėti, 
vėms.

Pradžios toms žinioms davė 
pusiau oficialiai Rusų skelbi- sovietai mokėtų 
mai. kad Lenkija, Anglijos pa
gundyta, pastačius Lietuvai 
ultimatumą ir kad Anglija pri
tarus ginkluotiems Lenkų žy
giams prieš Lietuvą.

Diplomatiniuose
Beriine gautos žinios 
Lenkai koncentruoją 
rijos linijoj keletą raitelių re- 
gimentų, šarvuotų traukinių ir 
skraidomųjų eskadrų.

Tuo pačiu kartu telegrama iš 
Talino Estijos, praneša, kad 
Lietuvos kariuomenėj tapęs su
sektas sąmokslas kur vienas 
regimentas turėjęs padaryti su
kilimą ir nuversti dabartinę 
valdžią.

Lenkai užsigina, kad jie netu
rį jokių agresingų tikslų. Ru
sų pranešimus smerkia kai-p 
propagandą prieš Lenkus ir sa
ko, kad Pilsudskio kabinetas 
ateinantį sekmadienį dalyvau
siąs iškilmėse Katovicuose. >

IšPARYŽIUS, kovo 18.
užtik imu šaltinių praneša, kad 
sovietų valdžia siūlanti mokėti

Kauną ir tą1 dolerių) per 62 metus buvusioš 
skolai at- 

Rusų skolos Franci jai 
siekia 800 milionų dolerių.

Franci ja reikalaujanti, 
dalimis 

metai po $16,400,000, tik 
pirmus dešimtį metų kiek 
žesnėmis sumomis.

kad 
kas 
per 
ma-

čičerinas, sovietų užsienių 
ministeris, kufs dabar gydėsi 
Frankfurte, netrukus atvažiuo
siąs į Paryžių konferuoti su 
Francijos užsienių ministeriu 
Briandu ir premjeru Poincare. 
Jis bandysiąs galutinai susitar
ti dėl skolų fundavimo.

Rakovskis, sovietų ministeris 
Paryžiuj, matęsis su užsienių 
ministeriu Briandu ir priruošęs 
čičerinui konferenciją.

Sako, kad sovietų valdžia nu
tarus tartis ir išlyginti Rusi
jos skolų .Francijai klausimą 
dėl Jungtinių Valstijų užsispy
rimo nepripažinti sovietų 
dėl pasidariusių labai įtemptų 
santykių su Anglija, o paga
liau ir dėl pastarojo Italijos 
pripažinimo Besarabijos Rumu
nijai.

Sustiprėjęs frankas, kurs 
nuo savo atsigriebimo praeitą 

į vasarą paralizavo Francijos 
. pramonę, bus ne menkas fakto- 

PARYŽIUS, kovo IK.-Mas.irius P^ti Paryžių priimt 
kvos pranešimus apie tai, kad Isov,.e‘‘? ta> duo-
lankai neva mobilizuoju aavo^1 ,š!!itles koloj franeuzų pra- 
kariuomenę ir taisosi Lietuvį !"one’> *■•«>
pulti vakaru Europos kancele-1 ia‘ frank° vertė dV1gubat pa
rijo- laiko visai prasimanyta/s. 'k11" nebeteko ja. konkuruo- 

ti su svetimaisiais pramoninin
kais taip, kaip kad ji konku
ravo franko nusmukimo laiko
tarpiu. ’

rateliuose 
sako, kad 
demarka-

Nuneigia žinias apie Len
kti taisymąsi pulti Lietuvą

Į tuos pranešimus žiūrima kaip 
i bolševikų propagandą.

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

Buvusių Rusijos carų 
briliantų licitavimas

1,700 šantungieėių sukilę ban
dė 
dėlius

pagrobti amunicijos san-

kovo 18. 
kautynių 

gynėjo, 
Tsunčano zka-

septyniolika

ŠANHAJUS, Kinai, 
— Nankine įvyko 
gatvėse. šanhajaus 
generolo čang 
nuomonės dalis,

j šimtų kareivių, pakėlė maištą 
ir bandė paimti amunicijos de
po. Maištas betgi buvo užge
sintas, čango lojaliai kariuo
menei ėmus maištininkus mie
sto gatvėse bombarduoti, šau
dyti.

Anglas neteko $16,000
Praeita naktį tiys kiniečiai 

įsilaužė į vieno anglo namus 
Prancūzų koncesijoje, surišo 
seimininką ir pareikalavo, kad 
jis išrašytų jiems čekį 16,000 
dolerių sumai, tada paleisią, 
čekį jie gavo ir bankas jiems* 

iškeitė.jį
Kantoniečiai arti Nankino
Karo padėtis darosi vis rim

tesnė. Kantoniečiai yra vos 
dvyliką mylių nuo Nankino. 
Manoma, kad tas miestas bus 
atiduotas jiems be kovos.

Kantonieėiai atakavo Sun- 
kiango frontą į pietus nuo Šan- 
hajaus. šanhajaus-Nankino ir 
šanha jaus-1 landau geležinkeliai 
kantoniečių atkirsti ir susisie
kimas traukiniais į pietus ir 
žiemius nutrauktas.

Coolidge žada dar suma 
žinti mokesnius

Darbininkų 'sąjunga pareiškia, 
kad streikas tęsis iki šanha- 
jus pateks nacionalistams

Keletas žmonių užmušta, uaug 
sužeista; padaryta daug ža
los ' <*•

LITTLE ROCK, Ark., kovo
18. — Pietų vakarinėj Arkan-

ŠANHAJUS, Kinai, kovo 18.
— Generalinė darbininkų są
junga šiandie išleido atsišauki-‘sas valstijos daly praeitą naktį 
mą, kuriuo paskelbiama v.suoU siautė smarki vėsula, nuo ku- 
tinis streikas. Streikas turi'rios keletas mažų bendruome- 
prasidėti rytoj (šiandie) nuo nių nukentėjo. Kiek žinoma 
pietų ir tęstis kol nacionalis-[dešimt asmenų buvo.užmušta 
tai (kantoniečiai) paims šan- 
hajų.

Proklamacijoj darUininkai 
graudenami išlaikyti tvarką ir 
vengti bet kurių neramumų ir 
riaušių. Visuomenei duodama 
žinot, kad streikas esąs grynai 
politinio pobūdžio, paskelbtas 
tikslu pareikšti užuojautos na
cionalistams, kovojantiems 
prieš šiaurės Kinų militaristus.

Jugoslavija ginkluojantis 
prieš Italiją *

. ROMA, kovo 18. — Giornale 
d’Italija skelbia gautą iš Bel
grado telegramą, l;uri r.?.ko, 
kad Jugoslavijoj einą intensin- 
gi kariški prisirengimai, “iš 
visa ko matyt kreipiami prieš 
Italiją.”

Tegu Meksika paban
dytų taip daryti su 

jankiais

437

Kiny karo teismas sovietą 
dipl. kurjerams

Kaltinami dėl konspiracijos 
prieš Pekino valdžią; sovie
tai protestuoja

PEKINAS, Kinai, kovo 18.— 
Praneša, kad šiaurės Kinų va
dai, čang Tsolinas ir čang 
Tsunčanas, nutarę Borodinienę 
ir tris kitus sovietų diplomati-
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Latviai areštuoja rusų 
“baltagvardiečius”

Kaltinami dėl turėjimo ryšių 
su vienos valstybės šnipų or
ganizacija

RYGA, Latvija, kovo 18. — 
Socialistinės latvių vyriausybės 
įsakymu Rygos politinė policija 
areštavo keletą buvusių rusų 
karininkų. Tatai stipriai paken-

nius kurjerus, kurie buvo areš- kė šnipų organizacijai vienos 
tuoti sovietų garlaivy Pamiat Europos valstybės [turbūt An- 
Lenina, pargabenti į Pekiną, glijos], kurios santykiai su su

la ik u
ir daugiau kaip dvigubai tiek
sužeista, kaHkurie pavojingai, kur jie turės būt teisiami dėl vietų Rusija pastaruoju 

Skaudžiausiai nukentėjo mie- konspirarijos prieš Kinų vai- yra įtempti.
stelis Klondike ir apielinkė, kur džią. I Suimtieji rusų “baltagvardie-

Sovietų ambasada įteikė už- čiai“ kaltinami dėl skleidimo 
sienio departamentui jau ket- melagingų žinių apie vieną Lat- 

zpaliestos'virtą protesto notą, reikalauua- vijos kaimynų valstybę, apie 
Mountain’ma, kad areštuotieji rusai butų Rusiją, ir dėl to jiems gresia 

Deiight,' urnai paleisti, maršalo čang išvijimas iš Latvijos.
Tsolino valdininkai betgi sakoj Kadangi kitų Europos vals- 
kad areštas buvęs padarytas tybių konsulatai Rygoj atsi
einant tarptautinėmis teisėmis, sako vizuoti rusų “baltųjų“ 
ir jie juokias iš sovietų valdžios pasportus, tai jų išvijimas da- 
protestų. .rosi gana keblus.

šeši asmenys buvo užmušti ir 
vienas mirtinai sužeistas.

Kitos skaudžiai 
bendruomenės yra 
View, Point View,
Benton ir k. Visur buvo namų 
sugriauta arba apdraskyta ir 
šiaip įvairios žalos padaryta. 
Audrą lydėjo smarkus lietus ir 
ledai.

Daugiau kaip 100 Kinu 
kareiviy prigėrė

Rusų “gyvyjŲ” ir stačiati 
kiy kova Minske

rosi gana keblus. Socialistų 
vyriausybė vis tik nenori siųs
ti juos atgal į Rusiją, kur jie, 
be abejo, butų tuojau sušaudy- 

|ti.

Kinai, kovo 
naktį Janjtse 
LuČau, Szeču- 
paskendo mo-

ČUNKIANAS, 
18. — Praeitą 
upėj, netoli nuo 
ano provindijoj
torinis laivas čongfu. Manoma, 
kad daugiau ka?p šimtas asme
nų, daugiausiai /kareivių, prigė
rė.

Diplomų fabrikuotojas 
-o,nutektas kalėti i >

TAMPA, Flę., kovo 18. 
Fedeialinis teismas šiandie 
baudė penkiais metais federali
nio sunkiųjų darbų kalėjimo ir 
$1,000 pinigais D-rą George A. 

.Jis buvo kaitinamas

nu-

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
18. -—Darbininkų laikraštis EI 
Sol skelbia, kad Jungtinės 
Valstijos guja meksikiečius lau- 

' kan dėl menkiausios priekabės.
Valstybės iždas turi $600,000,-1 Ypač taip daroma Texas vals- 

000 perviršio; šiemet mokės-, tijoj. Kai kurie meksikiečiai 
nių bus surinkti $2,300,000,- kartais įtarti dėl pardavinėjimo 
000. svaigiųjų gėrimų, be niekur Munchą.

------------- ’ 'nieko, be jokio jų nusikaltimo dėl laikymo įstaigos, kur buvo 
WASHINGTONAS, kovo 18. ištyrimo ir parodymo.

Prezidentas Coolidge pareiš- tant danginami ląukan. 
kė, kad valstybės iždeA pasida- duoti laiko nei su savo 
rius dabar stambiam perviršiui, mis atsisveikinti, nei 
siekiančiam arti 600 milionų sutvarkyti, 
dolerių, naujas kongresas susi-l 
rinkęs galėsiąs dar labiau suma
žinti pajamų mokesnius. Kiek 
bus galima mokesniai sumažin
ti, paaiškėsią, kai 
bus birželio 
rinkti.

Nėžiurini 
sumažinimo, 
surinkta mokesnių 
milionų dolerių daugiau, ne kad 
1925-1926 metais. Apskaičiuo
jama, kad šiais 
pasibaigiančiais 
diena, pajamų 
surinkta nemažiau kaip 2,300 
milionų dolerių.

fabrikuojami ir pardavinėjami 
“daktarų” diplomai. Tą biznį 

per penkerius

bemn
nebe 

šeinio- įstaiga vedus 
reikalų metus.

Kasyklų savininkai at
sisako tartis dėl algų

Vidurinės mokyklos 
mokinys nusižudė

mokesniai
mėn. ir rudenį su-

padaryto mokesnių 
šį kovo mėnesį 

arti 340

fisko metais.
birželio 30 

mokesnių bus

Varžytinėse dėl bazilikos daug 
žmonių ir kunigų skaudžiai 
sumušta. * \

Keturi užmušti trauki
nio auto kolizijoj

WELLSVILLE, Kas, kovo
----------  j 18. Santa Fe pasažieriniam

MINSKAS, SSSR, kovo 18. .traukiniui užgavus automobi- 
— šš. Petro ir Poviio baziliko-j lį buvo užmušti keturi -asme- 
jc vakar įvyko 
timų tarp rusų 
vės“ ir senosios 
Cerkvės šalininkų.
menų, tarp jų keletas kunigų 
(popų) buvo pavojingai sužei
stų, daug kitų skaudžiai su
muštų.

Kautynės pagaliais ir akme
nimis tęsės keletą* valandų. Mo
terys ir kunigai buvo svarbiau
si kautynių dalyviai, 
milicija ir policija 
riaušes nutildė.

Kautynės kilo kai "gyvosios 
cerkvės” kunigas bandė laiky
ti bazilikoj pamaldas, o stačia
tikiai, gindami savo šventyklą, 
užsispyrė neleisti.

markių su si k i r- 
“gyvosios cerk- 

stačiatikni 
Daug us-

Atvykus 
paganau

Universiteto studen
tas nusižudė

įnys. o vienas vaikas pavojingai 
sužeistas.

SpTogimo laive devyni 
žmones užmušti

PORTO ALEGRE, Brazilija, 
kovo 18. — Vietos uoste įvykus 
viename nedideliame laive ga
zolino ekspliozijai buvo užmušti 
devyni asmenys. •

RADO NUŠAUTUS VYRĄ IR 
MOTERIŠKŲ

-----------  i GALESBURG, 111., kovo 18.—
CENTRAL CITY, Ky., kovo \villiamsfielde, netoli nuo čia, 

18. — Ohio ir Muhlenbergo nusižud§ Earl Main, 17 metų, 
kaunėių anglies kasyklų savi-; yvilliasfieldo vidurinės (bigh) 
įlinkai atsisakė tartis su Unit- mokyklos studentas. Buvo vle- 
ed Mine Workers of America nas gabiausių mokųiių. 
23-čio distrikto komitetu dėl • '________
algų.

NIAGARA, FALIA N. Y,' 
kovo 18. —Įvykus Suveli, Say-1 
re and Co. 
mo įstaigoj 
muštas tos 
ninkas, Dr.

Nebuvo kalinių, miestas
pardavė kalėjimą 

už $35

kovo 
ryti

; 291 laivas, 175 žmonės 
žuvo jūrėse 1926 m.

NEW ORI.EANS, La, 
18. — Savo namuose šį 
nusišovė Tulane Universiteto 
architektūros studentas Harold 
P. Bergeret, 27 metų. Susikrim
tę tėvai mano, kad sūnūs pada
ręs tai dėl perfįidelio nusivar- 
ginimo studijavimu.

BELVIDERE, III, kovo 18. 
— Jų namuose rado negyvus 
vietos gyventoją John Čarlso* 
ną, 60 m., ir jo žmoną. Abudu 
buvo nušalti. Policija mano, 
kad Carlsonas nušovė savo 
žmoną, o paskui pats sau galą 
pasidarė.

Kanada nori nuosavos vėliavos

WINN1PEG, Manitoba, Ka
nada, kovo 18. — Kanadoj ki- 
’o judėjimas už tai, kad Kana
da priimtų nuosavą vėliavą, 
skirtiną nuo Britanijos.Trys užsimušė automo 

Liliui apvirtus
WASHINGT()NAS, kovo 18. 

— Navigacijos biuro statisti
kos žiniomis per praeitus 1926 
metus dėl įvairių nelaimių j u 
rėse žuvo 291 visokeriopos rų- 
šies laivų. Kartu su jais žuvo 
175 žmonės.

Rytoj Svarbi Paskaita
KALAMAZOO, Mich, kove 

18. — Lenkiančiam ' automobi
liui paslydus ir apsivertus už
simušė trys juo važiavusieji 
Centrevillės gyventojai, Hetel- 
gans, Gįbbs ir Lohrke. Jie va
žiavo į Sturgi’s miestelį.

chemikalų gamini- 
sprogimui buvo už- 
kompanijos pirmi- 
H. Curme.

šalta vilnis atšliaužia

Skaitys P. Grigaitis apie 
senovės Romą

'Rytoj, sekmadieny, kovo 20 
d, 10 vai. ryte, Lietuvių Au
ditorijoj, bus svarbi ir kartu 
idųmi paskaita. Skaitys P. 
Grigaitis, temoj: “Kapitalistai 
ir beturčiai senovės Romos val
stybėje.” Tai svarbi paskaita 
iŠ istorijos. O istoriją pra
eitį mus visi turime pažinti, 
kad galėtumėm suprasti da- 
Ijartį ir numatyti ateitį Ypač 
svarbi ši paskaita tuo, kad pa
prasti istorijos rankvedžiai la
bai mažai ar visai nieko nesako 
apie ekonominius santykius se
nesniais laikais, o kaip tik tai 
ir yra svarbiausia, nes neži
nant to laiko ekonominių są
lygų; negalima tinkamai su
prasti pačios istorijos. O tai, 
kas bus aiškinta šioj paskaitoj, 
paprastuose istorijos rankve- 
džiuosexnerasite. Tad visi, atsi
lankykite i šią paskaitą.—S.

KOVA SU NARKOTIKŲ ŠMU- 
GELNINKAIS^TORONTO, Ont, Kanada, 

kovo 18. — Londonderry, No
va Scotia, miesto taryba savo 
kalėjimo trobą pardavė vienam 
kurpiui už $35 dolerius. Nuta
rimas parduoti kalėjimą padary
ta dėl to, kad per pastarus 20 
metų nebuvo nė vieno kalinio.

NEW ORLEANS, Pa, kovo SUĖMĖ TARIAMĄ KUNIGI 
KAIP BOLŠEVIKŲ AGENTĄValdžios meteorologas Chica- 18. — Federaliniąi agentai su- 

goj skelbia, kad ųtšliaužianti iš ėmė vienuoliką automobilių su 
žiemių vakarų šalto oro vilnis 25,000 šaujamų patronų, pri 
ir temperatūra iš nakties im- klausiusius narkotikų šmugei- 
sianti žymiai pulti. Apie sek- ninku bandai. Areštuota tuip- 
madienio rytą veikiausiai nu- jau trys asmenys, 
pulsianti iki šalimo laipsnio ir ------------ -----
šaltas oras pasitiksiąs per ke- PLĖŠIKAI NUŠOVĖ TURTIN- 
letą dienų.

šiai dienai oro biuras prana-
Britų admiraltijos prašymu ta- šauja:
IX) areštuotas ir aštrioj sargy- Didėjąs debesiuotumas į apie Vėlai vakar buvo nušautas E. 
boj laikomas .vienas buvęs įžy- vakarą gali būt atmaina; šal-(Hogan, turtingas brokerių fir- 

i mainąsis vė- mos narys, važiavęs automobi- 
. jliu su viena jauna našle, Eva 

temperatūros buvo Tanner. Pastaroji papasakojo,
kad užumiesty jų automobilį jMilton Šiegel, 23 metų. Jo ku-

LONDONAS, kovo 18. — 
Pagarsėjusiame Christie lom
barde vakar prasidėjo buvusių

“Naujienų” Kontestas
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkčse ir po visą Rusijos carų carienių brangme- 
plačią Ameriką, kur lietuviai licitavimas. 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba vien lobingieji, 
kaipd kontestantai, kelime “Nau- daugiausiai moterys. Pirmą die- 
jienų” cirkuliacijos, pardavinė- ną licituojamu briliantų par- 
jime “Naujienų” skelbimų ir duota už 402,800 dolerių, 
knygų kortų.

“Naujienos” ragina visus sa
vo skaitytojus, visus draugus k 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų“ 
kontestantams, kad jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų” 
sias dovanas.

eina

Pirkėjai buvo
aristokratai,

Užgynė naujausią Sin- 
clairo Lewis’o apysaką

KANSAS CITY, Kąs, kovo 
18. — Miesto knygyno direkto- 

• riai nutarė neįsileisti knygy- 
laimėti kuodidžiau- nan pašytojo Sinclairo Lewis’o 

naujausios apysakos “Elmer

Britų laivyno oficieras 
suimtas su submarino 

planais GĄ BROKERĮ

MACON, Ga„ kovo 18.

MANILA, Filipinai, kovo 18. 
—General-guberhatoriaus Wood 
įsakymu buvo areštuotas Ru- 
dolph Hildebrand, atvykęs iš 
San Francisco ir dėdąsis kata
likų kunigu. Įtaria, kad jis 
bolševikų agentas.

yra

DINAMITO SPROGIMAS
DRASKĖ FARMERJ

SU-

mus Britų laivyno oficieras. čiau; stiprokas
Įeit. kom. Colin Mayers. Pas jį jas.
esą buvę surasta svarbių ofi- ’ Vakar
cialinių dokumentų, kurių tarp 41° ir 57q F. ]
laikytis jis neturėjęs* teisės. šiandie saulė teka 5:57, Jei- sulaikę trys plėšikai ir, bandy- nas buvo į gabalus sudraskytas, 
tarp jų taipjau didžiausio An- džiasi 6:00 valandą. Mėnuo te- darni juos apiplėšti, 
glijos submarino planai. ka 7:18 valandą vąkaro. (nušovę.

FREEPORT, Ilk, kovo 18.— 
Dinamito sprogimo buvo už
muštas jaunas vietos farmerys,

Koganą Nelaimė atsitiko jam dinamitu 
skaldant lauke kelrrtus.
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K uomet papra

sti cigaretei nesu
teikia jums dau
giau smagumo ir 
jus jėškote nepa
prastų, jus atei
nate pas HELMA- 
RUS. HELMARAI 
kainuoja b i s k į 
daugiau, bet 
kiekvienas 
HELMARAS ver
tes kelis paprastu* 
cigaretus.

Tūkstančiai vyrų 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas
dien. Kada nors 
jus irgi atsigrjšite 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtu 
būti tas laikas.

SIUVAMOS MAŠINOS
•Jinger, Whltc ir ki
tų if dirbimų; par- 
iuoda n, mainom ir 
taisom.

A. BERNOTĄ VIČE

Geriausias Receptas 
Dėl Sustiprinimo Silp
nų, Nusidirbusių Vy

rų ir Moterų
Tuksiančiai Randa Stebėtinų Pa

lengvinimą j Keletą Dienų
Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsa

kęs Jo dėl Jūsų, nueikit pas Jūsų ap- 
tiekorių Šiandien ir nusipirkit bonku- 
tę. Jis vadinasi Nuga-Tone. Nugą- 
Tone sugražina gyvumą, veikmę ir 
pajlegą nusidivėjusiems nervams ir 
raumeniems. Jis budavoja raudonąjį 
kraują, stiprius patvarius nervus, ir 
labai stebėtinai padidina jų ištvermę. 
Jis suteikia gaivinant) miegą, gerą 
apetitą, puikų ilebėiojimą, feguliar) 
vidurių veikimą, gausiai entuziazmo 
ir ambicijos. Jei Jus nesijaučiat kaip 
reikiant, pabandykit ji. Jis nieko 
Jums nekainuos jeigu Jums ir nepa- 
Jelbėtų. Jis yra malonus priimti ir 

ųs tuojaus pradėsit jaustis geriau. 
Imkit jį per keletą dienų ir jei nesi- 
jausit geriau, ir neatrodysit geriau, 
nuneškit atlikusią pakiuko dalį pus 
Jūsų aptiekorių ir jis sugražins Jums 
Jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone 
J erai žinodami ką jis padarys dėl 

ūsų, prisako visiems aptiekoriams 
garantuoti jj arba sugražinti Jūsų 
pinigus, jei Jus būtumėt neužganė
dintas. Rekomenduojamas, garantuo
jamas ir parduodamas per visus ap- 
tiekorius.

PRAKALBOS
Nerišlioj, Kovo 20, 1927

11145 So. Michigan Avė., 
RoNeland, III.

Kalbės apie Velykas 
AUG. Y AKUTIS 

Pradžia 3 vai. i>o pietų
Antros prakalbos su paveiks

lais iš Biblijos C. S. P. S. svet., 
ant 48th ir Honore St., Chica
go, III. Pradžia 6 vai. vakare.

Kalbės S. J. BENECKAS
Rengia ir kviečia

Tarptautinis Biblijos
Studentų Susivienijimas.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa*'
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Palengvina akių (tempimą, kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigime, airių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą* akių karštį, atitaist 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
taiso trumparegystę 4r toliregystę 
Prirengia teisingai akinius, viauo 
•.e atsitikimuose egzaminavimus da 
romas su elektra, nurodančia xna 
žil uaias klaidas. Speciali atydą at
kreipiama i mokyklos vaikus, vai i 10 
Iki 8 ▼ai, NodilMJ 10 iki 1 vai. p. p

4712 So. Ashland Avė.
Boaiovard 7589

DENNIS 
BACIUS 

ą

Augštos r ų 
Sies siuvėjas 
Siutai daromi 
ant orderio.

Valome, 
Dažome, 

Protiname

2005
Janalport Av.

Pitone
Uoosevelt 2061

BESKiy VAKARIENĖ
Rengia 

“MIRGOS” CHORAS

Nedėlioj, Kovo 20 d., 1927
Liet. Tautiškos Parapijos Svet.

35th St. ir Union Avė.
Pradžia 8tą valandą vakare 

įžanga 35 centai ypatai v ' • < 
Kviečiame visus gardžiai pavalgyt, pasilink

sminti ir visiems drauge pažaisti.
KOMITETAS

NAMŲ SAVININKŲ IR MALEVOTOJŲ DOMEI!
MUSŲ DIDELIS PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS JAU VEIKMĖJ

. štai yra keletas musų bargenų:
Maišyta maleva, galionui .... S1 ir augščiau 
Dutch Boy Baltas Lead, 100 svarų....\$| 2.75 
Grynas Linseed Oil, galionui...................
Sienoms popiera ’.......5c voleliui ir augščiau

SAMVEL HELMAN
Pardavinėtojas Malevų, Sieninių Popierų, šepečių, 

Varnišių ir t. t.

Phone Ganai 5063 1421 So. Halsted St.

Kad pinigų ir neturi, hile lotą išmokėtą turi
Kas turite lotų, tai nelaikykit ilgiau tuščią, ir nemokėkit kitam 

rendos. Bet tuojau kreipkitės pas mus; mes pabudavoslme namus to
kius, kokius norėsite, kad tik lotą turite išmokėtų.

Duodame Ist ir 2nd Morgičius, kitaip sakant, parupinam visus 
pinigus reikalingus dėl budavojimo namo. Budavojimo reikalu, grei
tai kreipkitės, rašykit ar telefonuokit pas

STULPIN & CO.
BUILDING CONTRACTOR
3311 So. Halsted St., Chicago

Nolary Public Yurds 6062

Didelis Kepurinis Balius
Rengia

LIET. TEAT. DRAUGYSTE RŪTOS No. 1

Nedėlioj, Kovo-March 20 dieną, 1927
MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242 West 23rd Place, Chicago, III.

Prasidės 6:80 vai. vak. ’ jžanga 50c
Gerbiami, Draugai ir Draugės, ant šio baliaus bus priimami j 

Rūtos Draugystę be jstojimf) veltui nuo 16 iki 35 metų. Tai yra ge
ru proga patapti rutiečiu. Sis balius bus vienas iš puikiausių. Kurie 
atsilankysite busite užganėdinti ir galėsite pasišokti prie geros mu
zikos. x Užprašo RUTIEČIAI

Pagražinkit Namus

‘Pagražinimui namų yra reikalinga grhžų« naminiai rakan
dai, kai)) tai: Parlor Setas, Dinipg Room Setas ir kiti visi 

reikalingi naminiai rakandai.

Kada Tamsta norėsite pirkti Rakandus dėl pagražinimo 
namų, tai neužmirškite atlankyti MANOR FURNITURE 
CO., kuri suteiks teisingą patarnavimų ir kainds bus 

žemesnės negu kur kitur.

Nauja Krautuve, nauji įrengimai; visi tavorai yra 
Naujausios Mados.

ManorFurniture
2447-49 West 63rd Street

H. JANULIS Sav. A. DOVEIKA Manager
I .........

ILGO LAIKO PATYRIMAS

Norėdami įsigyti haujausios rų- 
šies geriausio padarymo seklyčios se
tų, turite eltįi prie paties dirbėjo, o 
šitas, tai yra niUEų amatas per dau
gelį metų ir labai žinomas. Mes at
liekam darbų geriausiai, duodam ge- 
riausj materiolą. Parduodam visokius 
rakandus žemomis kainomis ir patar
navimas geriausis.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING CO.
6637 So. Halsted St.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Gera proga atsitraukti sa
vo gimines iš Lietuvos, Latvi
jos, l/cnkijos ir Rusijos, j Canadų,
jeigu tik jie sveiki ir gali
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkinin
kų pagelbininkai ir namų ruošos dar
bininkai turi pirmenybę. Norint in
formacijų, rašykt musų agentui, ku
ris turi 20 metų patyrimą laivų kom
panijose. Jis buvo 4 metus pas 
United States Lines prie valdžios lai
vų, taipgi Vice Prezidentu Boston 
National Banke ekspertas Immigraci- 
jos įstatymų ir patvarkymų.

Del informacijų kreipkitės 
3^57 So. Union Avė. 

Chicago, III.
D. GALMINAS 

LEWIS & MURPHY 
Generaliai Agentai

45 Windsor St., Montreal, Canada



GEGUŽINE EKSKURSIJA LIETUVON AR JUS PLANUOJATE
ĮSIGYTI nuosava NAMĄ?

Šiuose didžiausiose

BARGENAI
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

BIZNIO LOTAI

CHICAGO

vimu

J. SAUDARGS ir J. PIKELIS

MID-WEST DRY GODOS STORE
4172 Archer Avė., Chicago

specialistas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

P. KAZWELL
(Žemes savininkai)

Subdivizino Ofisas

P. O. Willow Springs, 11!

12th STREET
Te], Kedzie 8912

Neapsakytos pasekmes 
akro dydžio Uitus

....$117 
... $196 
$142.50 
$270.00

Prenumerata metama 
Pusei metų ....... .........
Kopija ........ .......

4177-83 Archer Avė
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

Iš New Yorko tiesiog į Klaipėdą
Laivu
Gegužės-May 3-čią, 1927 
žinos ant 
11 valandą iš ryto

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Ligos

Gydomos Eksperto 
27 metai prie State St.

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dei visokių akių

Gerai žinomas hankns tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

Chicagos Ofisas
6312 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Prospect 2102

virškini-
- jei ko- 

jusų 
nevirškinimui ir 

vartokit

TWO LARGesto"”

be persėdimo
Lituania” Baltiko Amerikos Linija. Laivas išplauks 

Iš Chicagos visi pasažeriai išva- 
ERIE geležinkelio, Nedėlioj, Gegužio 1 dieną,

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Parduosime daugybes tavorų už 
labai nužemintas kainas. Turim 
daugybes pasirinkimų dėl vyrų, 
moterų ir vaikų aprėdalų. Atsi
lankiusiems kostumeriams duoda
me gražias dovanas DYKAI. Ne
užmirškit atsilankykite. Busite už
ganėdinti musų kaina ir patarna-

Jei kenčiate nuo Kalvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik

Ponai Macikas, Grisius, Sedem- 
ka, Jagminas, Rymkiewicz ir 
Mickiewicz visuomet pasirengę 
patarnauti jums Bankoje.

> SPRING 
FOREST, ILL

Anktr .

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

uosavybių (Real Estate) pirkėjams padaryti begalo didelius pelnus, perkant Vi 
pirmų rankų, stačiai nuo savininkų, su puikiais lapotais medžiais miško. Aukšta, 

sausa vieta gyvenimui, ir čion pat arti prie namų.

LAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augltaa 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabo* 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną

Phones Humboldt 4582—0506
KAPLA.N PIRTIS

Rusiškos, Turkiškos ir vanos visokios 
rųšies

Atdara dienų ir naktį. Moterų vanos 
atdaros iki 10 vakare.

1914-1916 W. Division St., arti Robey

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, IU.

Kreivos akys ištaisomos, Nosies li
gos prašaliųamos, Tonsilai išimami 
su “tvvilight sleep”, akiniai pri
taikomi už $6 ir augščiau. •Reika
laukit dykai knygutes. ___
FRANKLIN O. CARTER

177 N. State St, 2 fl.
Valandos 8-5, Nedėlioj 10-12

Bes. Phone Fnirfax 9258 
Central 8213—3214

Forest Garfield Smith
ADVOKATAS

1008 North American Building
36 So. State St., Chicago

Jei taip, tai atsilankykit i musų 
banką, mes gal galėsim pageibė 
ti jums su paskola. Mes pagel- 
bėjom tūkstančiams žmonių nu
sipirkti namus, su pagelba mu
sų Paskolų Department^. Pers?- 
tikrinkit ar mes negalėsime 
jums pagelbėti.

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas”. Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jj rasti “Gyvenime”. pigyąit 
“Gyvenimą!”

Kad būti geroje sveikato 
je, jus turit turėti gerą ape 
titą, gerą vidurių 
mą, gerai miegoti, 
kie trubeliai kenkia 
apetitui 
miegui, vartokit Trinerio 
Kartųjį Vyną! “Aš labai 
dėkoju jums už šias geras 
gyduoles! Trinerio Kartu
sis Vynas taip man pagelbė
jo, kad aš dabąr jaučiuosi 
puikiai.” Mr. Paul Korzun 
rašė mums iš Greenfield, 
Mass, vasario 16. Jis pagel
bės ir jums taip pat. Nusi
pirkt butelį pas/savo vais
tininką arba gyduolių ver
telgą (sainpelis atsiunčia
mas po gavimo 15c. per 
Joseph Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chi
cago, III.). Bandykit taipgi 
Trinerio Cold Tablets (paš
tu 35c.) ir Trinerio Cough 
Sedatvive (paštu, mažos 
mieros 35c., didelės 60c.)

Ant 87-tos gat. ir Archer Avy gatvekarių 
linijos, geri kampai Mle kokiam bizniui, par
siduoda tik po $30 ir $50 pėda, lengvais išmo
kėjimais.

t'ieli Blokai 5 akrų dydžio, su dideliu miš
ku. tinkami Piknikų Daržams parsiduoda 
sprciališkai pigiai lengvais išmokėjimais.

REZIDENCIJOMS LOTAI
Sveikam gyvenimui ant aukštų kalnų, su 

lapotu ninku ir ’/j akro dydži >, parsiduoda 
tik po $6’>o ir aukščiau, lengvais išmokėjimais. 
Kurių kainos be paliovos užaugs 10 kartų tiek, 
kol pabaigsi mokėt. •

Kiti lotai parsiduoda tik po $390, su $100 
inmokėjimu, I.Rusins po $10 j mėnesį. Su vi
sais parunkumais kaipo: gatvekariai, gelžke- 
lio stotis, cimentiniai bulvarai, mokyklos ir 
štorai.

Bile kas gali išplanuot Subdivizina, bet tik 
gamta gali užauginti tokius medžius .

JAU TIK 6 METAI IKI PASAULIO PA
RODOS, KM) METŲ SUKAKTUVIŲ MIESTO 
CHICAGOS KURIS ĮVYKS' 1933 .M. Todėl 
turime nepraleis!, bet naudotis pirkime Nuo
savybių kuodaugiausia, nes per sekančius 6 
metus Nuosavybės kils aukštyn taip smar
kiai, kad mes kiekvieną metą dubeltavosime 
savo pinigus indėtus, kurie tik ryzikavosime 
ir pirksime, o kurie prasnausime tie gailė- 
sintis.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugeli metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę nągu paprastai.

1N-MO-RAY
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. R. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

Kainos Laivakorčių j Klaipėdą 
3-čia kliasa j Lietuvą.... .................
į Lietuvą ir atgal j Ameriką............
Turistine 3-čia kliasa i Lietuvą

(tarpe antros ir trečios kliasos) 
j Lietuvą ir atgal j Ameriką, tiktai 
Pirmoji kliasa arba kajuta ........
Į Lietuvą ir atgal i Ameriką, tiktai

Nuo šios dienos iki Gegužės 1-mai dienai, tai 
yra iki iškeliavimo į Lietuvą beliko tiktai penkios 
savaitės laiko, tad norintieji važiuoti su šia eks
kursija, pasiskubinkit atvažiuoti pas mus, nes 
reikia išimti pasportus, permitus bei leidinius su
grįsti iš Lietuvos (tas dokumentas ima vieną mė
nesį laiko iki jį gauni), Lietuvos vizą ir kiti do
kumentai ir kelionės reikalai sutvarkyti. Tais vi
sais reikalais kreipkitės pas Ekskursijos rengė
jus būtinai.

PUBLIC REAL ESTATE KORPORACIJA 
1616 W. 47th Street

ARBA Į DAKTARO ŠIMAIČIO OFISĄ 
4652 So. Ashland Avė.

Peoples Bank

61Wta»!

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Room 1303 

uo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Central 3905

Res. 4624 So. Francisco Avė. 
Tel. Lafayette 9477 
Nuo 7 iki 9 vakare

Šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
plutų pasirinkimą naujausią madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kauni, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

Reumatizmas sausgelė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau- 
lėjimai naikina kūno gyvybę ir 
lažnai ant patalo paguldo.

CAl’SICO COMPAUND mo- 
dis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
-ones pasveikę. Kaina 50c. per 
pašta 55c. ar dvi už f 1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiem, 
caina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

| Jei plaukai slenka? $
Naudok |

įįaffles^

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louia Avė.

CHICAGO, ILL.
HIIM—W IMI—M■

NAUJIENOS, Chicago, III.
PAVASARIS, PUIKUS 

PAVASARIS!
Pavasaris prasideda ko

vo 21, 8:59 iš ryto. Bet jis 
žydžia dėl jūsų tiktai per 
pusę, kaip Romos poetas pa- 

jsakė 2000 metų atgal. “O, 
palaiminta sveikata, su ta- 

i vim malonu pavasario žie
miai, be tavęs, nei vienas nė- 
, ra linksmas.”

^be^betiER HOMlA,
1922-32 So. Halstcd St.

Canal 6982
J. NAKROŠIS, Vedėjas

Jūsų buvęs senas
Prietelrs Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė .... >......... n.

Valandos nuo 2 iki 7-tai valandai 
vakare, k:is.li.-<.

722 W.,35th St.
Kam. Emerald Av. arti llalsted St.

CHICAGO. ILL.
Valo, prosina vvrų ir moterų 

drabužius.
U , > - ... /

Phone Cicero 3901—J-H
DR. A. P. GURSKIS

DENTISTAS
1310 So. 48th Ct., Cicero, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W.. 47lb S».
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedžliomi* nuo

8 iki 2 vai. po pietų
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NAUJIENOS-
The LithaanlBA Daily Nawa 

Publiahed Daily Except Sanday 
by the Lithuanlan Daily Vawi PaB.

Cditor P. «UGAFHS
17W Soath Halsted Street 

(Hicago, III.
Telephone Rooeevelt 8M$

Subscription Ratesi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per yaar outsida of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy. _______________
Eatered ai Secoud Claaa Matter 

M a re h 7th, 1914. at the Port Office 
of Chicago, III, ondar šha art of 
March 8rd 1879.

Naujienos tina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
UI. —. Telefonai! Booeevait 85®9.

GANDAI APIE LENKŲ PUOLIMO PAVOJŲ

Iš Maskvos vėl eina gandai, kad Lenkija rengiantis 
užpulti ir aneksuoti Lietuvą. Šį kartą sakoma, kad Var
šuvos užmačioms jau pritarusi Anglija.

Nesinori tikėt kad tai butų tiesa. Lenkų įsilaužimas 
Lietuvon kad ir yra galimas grynai militariniu atžvilgiu 
(nes Lenkijos armija yra gal dešimtį kartų stipresnė už 
Lietuvos), bet vistiek iššauktų didelį sąjūdį Europoje ir 
tokį sumišimą, kad nė vienas diplomatas šiandie negali 
pasakyt, kuo jisai pasibaigtų. Todėl vargiai galima tikėti, 
kad anglai remtų šitokią rizikingą avantiūrą. Juk anglai 
yra pirklių tauta, o prekybos pasisekimui reikalinga 
taika.

Abejotina taip pat, kad Lietuvos užkariavimas butų 
naudingas patiems lenkams. Ką jie su Lietuva darytų, 
kuomet jau ir dabar apie trečdalį Lenkijos gyventojų su
daro nelenkų kilmės žmonės —< tautinės mažumos, kurias 
Varšuva nežino, kaip suvaldyti?

Su lenkais, žinoma, Lietuvai reikia būt sargyboje. 
Kol Lenkijoje turi galią armija, iš jos galima tikėtis ir 
tokių žygių, kurie blaivai protaujančiam politikui išrėdy
tų beprotyste. Yra senai patirtas dalykas, kad militaris- 
tai tai labai buko proto žmonės (todėl ir Lietuvos vald
žia gali netikėtai iškirsti kokį žioplą šposą, kol jos poli
tiką •diktuoja smetoniniai leitenantai!)

Bet Maskvos įspėjimai dėl grasinančio lenkų užpuo
limo Lietuvos jau tiek kartų buvo girdėti, kad šiandie ka
žin ar kas žiuri į juos rimtai. Čia yra kaip toje pasakoje 
apie pieminuką, mėginusį pasijuokti iš suaugusių vyrų: 
Vaikėzas, mat, norėjo iškirsti šposą ir, parbėgęs iš lauko, 
kur buvo ganoma jo banda, ėmė šaukti, kad vilkas užpuo
lęs galvijus. Kai vyrai šoko, pasigriebę šakes ir spragi
lus, ginti bandą nuo grobuonie, pasirodė, kad jokio vilko 
nėra. Kitą gi kartą vilkas jau tikrai buvo užklupęs galvi
jus, bet piemenukui šaukiantis pagalbos, niekas jo nebe- 
paisė: manė, kad jisai ir vėl meluoja.

Panašiai gali atsitikti ir su Varšuvos vilku. Rusijos 
bolševikams daug kartų be reikalo gąsdinus Lietuvą tuo 
grobuonių, Lietuvos ir užsienių visuomenė gali jais nepa
tikėti, net ir atėjus tikram pavojui.

DARBININKŲ IŠNAUDOTOJŲ VALDŽIA

Lietuvos laikraščiai paduoda ištisą Voldemaro dek
laracijos tekstą. Ji gana aiškiai parodo tikrąjį naujosios 
Lietuvos vyriausybės veidą. Deklaracijoje nėra nė vieno 
žodžio apie darbininkų reikalų aprūpinimą, bet už tai iš
reikšta noras, kad darbininkai butų dar labiaus išnaudo
jami. Joje, pavyzdžiui, sakoma, kad “darbdavių mokamo
ji darbininkams alga kai kada dar nepakeliama”. Reiškia, 
darbininkų algos turės būt mažinamos.

Kitoje deklaracijos vietoje randame tokius žodžius:
“Gamybos susmukimo arba lėtame besivystyme 

daug nulėmė ir kai kurie įstatymai, kurie laukų dar
bininkus statė privilegijuoton (! “N.” Red.) padėtin, 
užtikrindami jiems pastovų atlyginimą ir ypatingas 
darbo sąlygas”.
Tai pasakyta apie dvarų darbininkus ir ordinarnin- 

kus. Pamislykite: jie esą — “privilegijuotoje padėtyje!”
Vadinasi, smetoninės “naujosios eros” diktatoriai ke

tina rūpintis, kad dvarų darbininkų “privilegijos” butų 
panaikintos. Jau šiandie iš Lietuvos žmonės bėga Brazili
jon ir Argentinon. O kai tautininkų valdžia ims juos dar 
labiaus spausti, tai kas tuomet bus?

Aišku, kad gruodžio 17 d. perversmas buvo įvykin
tas darbininkų išnaudotojų interesuose, bet visai ne tam, 
kad “išgelbėjus” nuo kokių tai įsivaizduotų baubų tė
vynę.

PIRMAS Jaunuolių Maskara
dų Imlius įvyks šį vakarą Mil
dos svet., 3142 So. Ilalsted St. 
Rengia Jauneliai, grajis Jau
nuoliai, šoks Jaunuoliai, ir pri
zus dovanos dalins Jaunuoliai, 
visi gaus dovanas kas tik turės 
gražesnį kostiumą. Pradžia 3 
v. vakaro, įžanga 50c. y patai.

Visus užprašo 
KOMITETAS.

Užsimokėjimo kaina)
Chicagoje — paltu:

Metama --- ------- ---------_ |8J0
Puaei meta$4.M
Trinu mtaeeiame 9JO
Dviem minėdama  1J9 
Vienam minėtini .................... - .71

Chicagoje per narto to jus:
Viena kopija  ®c 
Savaitei 18c
Mineliui 7Bc

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoje, 
paltui

Metama________ _____ ____ _ 97.00
Pusei meti _______" 8.M
Trims minėdama    1.75 
Dviem minesiama    — 1.21 
Vienam mlneaiui   . .71

Lietuvon ir kitur ulsianluosoi 
(Atpiginta)

Metama............................   $8.00
Pusei meta 4JO
Trinia minesiami -- 2J0
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu au užsakymu.

Ar jus žinote, kad
ligninas visų publjškų kelių 

Jungtinėse Valstijose 1920 metais 
maždaug buvo 2,277,000 mylių, iš 
tų apie 300,000 mylių šiaip dėl va
žinėjimo kelių. Apie $200,000,000 
liko išleista pastatymui ir užlaiky-' 
n m i tų kelių. Virš už $11,730,000 
turi l,'ederale valdžia, virš už $106,- 
800,000 turi valstijos ir virš už 
$81,700,000 turi vielinės valdžios. 
Ar jus žinote, kad jus nebusite už
ganėdintas cigarelais kokius rūko
te, kol jus nebandei llclmnrų, ka
ralienes žymiausių cigaretų.

ADAM DIDIJR, ŽYMUS BASSO, METROPOLITAN OPERA KOMPANIJOS

sunki užduotis —

M

“Opera yra
darbas — niekuomet dainininkas 
negali užmiršti pagalvoti apie sa
vo balso pedetį ir savo gerklę, 
žmogus turi išsižadėti daugelio 
kasdieninių smagumų. Vienok 
laimei, persitikrinau, kad Lucky 
Srikes nei biskučio nekenkia mano 
gerklei, vienok suteikia didžiausio 
malonumo.”

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JUSU BURNOS

DAILĖS PARODA 
RANKŲ DARBŲ •

Rengia—
Lietuvių Piliečių Brolijos Kliu- 
bas

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 So. Ilalsted Str.

Prasidės Balandžio 26 trauk
sis iki Gegužio 3 dienai.

Pieškite, nerkite, ablevokite, 
dailinkite ir gatavą turėkite. Ir 
esate kviečiami prisidėti prie 
šios parodos savo išdirbiniais. 
Už gražiausius darbus bus do
vanos duodamos. Atidarymo 
dienoj gros VYTAUTO BENAS 
ir toliaus kas dieną bus muzi- 

PERLAIDOS AMERIKOS DOLERIAIS brangesnes.
Pankas atdaras vakarais: 

UTARN1NKAIS: nuo 6 iki 8:30! 
ryto iki 8:30 vakaro.

Litų 50 ...................................... ............. $5.25
44 100 .......... ........... 10.40
44 200 .................................... 20.50
44 300 ...................................... .......... 30.60
44 400 .................................... 10.60
44 500 ...... ,............................. .............. 50.75
44 600 ......:............................. ............  60.75
44 700 ............... . .................... .............. 70.75
44 800 .................. .............. 80.90
44 900 ..................................... 90.90
44 . 1000 ..................................... .............. 101.00

Universal State
Bank

3252 So. Halsted St.
Chicago, III.

Siunčiame Pinigus Lietuvon
PERLAIDOMIS: išmokam artimiausiam pašte 

bėgyj 18—21 dienų;
DRAFT - ČEKIAIS: išmokam bėgyj 12—16 dienų;
KABLEGRAMAIS: išmokam artimiausiam pašte* 

bėgyj 2—5 dienų.
Kablegramo lėšos apmokamos atskirai. 

LITŲ KURSAS YRA SEKANTIS:

kališki, dainų, kalbų ir juokų 
programai. Parodos laiku įsto
jimas į minėtą Kliubą veltui. 
Del platesnių žinių kreipkitės 
pas rengimo komitetą:

L. GEDGAUDĄ,
702 W. 31 Str.
Tel. Yards 3694

arba pas A. Zaloginą, 
1951 Ognalport Avė.

Tel. Roosevelt 7706

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St 
Chicago, III.

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daug tūkstančių žmonių kasmet mir 

šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneunk 
nia nukerta 150,000. Taigi Sultis, daly 
kas rimtas. Gydyk jį goriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra Hill’s Cascara-Bro- 
mide-Quinine. Jis kas žiemų sustabdo 
milionus šalčių — j 24 valandas.

Vartok žalčiui prasidėjus. Vartok žal 
t j pribaigti, o sulaikyti gripų. Niekus 
dar nerado geresnio liūdo. Visose uptio- 
koše gaunama.

““ ’MMs ““ 
CASCARA >QUININE

Raudona Dežo^uOM^ su paveikslu

V. M. STULPINAS
& 00.

Atstovauja visas Laivų Linijas
Parduoda laivakortes ant visų 

laivų, ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog

Į KLAIPĖDA
Žemos kainos, geriausias patar

navimas. Parūpina pasportuš, 
pagryžimo permitus, ir far- 
merių affidavitus, bei kitus 
dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS
& CO.

3311 S’o. Halsted Street 
Chicago, 111.
Yards 6062

— Notary Public — ,

t,.... ...........     ?

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, rumu- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
cijų, kuomi galimu išsigelbėti nuo 
visokių lijįjų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulčjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street 

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

u ♦ .. -............... J

Diržų ekspertai atvažiuoja į 
Victoria Viešbutį, Chicago 

i-----------
\V. S. Bice, iš Adams, N. Y., or

ganizatorius žinomos Kiče Method 
for Rupture, atsiunčia savo atsto
vus j Chicngų. Jie, su vietos gydy
tojais, bus Victoria Viešbutyj, kam
pas So. Clark ir Van Buren Sts. 
nuo pancdčlio, kovo 21, iki suba- 
tos vakaro, kovo 26. Kiekvienas su 
ruptura vyras, moteris arba vai
kas turėtų pasinaudoti iŠ šios pro
gos.

Tas Bice Method for Rupture yra 
žinomus visame pasaulyje. Jus ga
lit pamatyti tų Methodų rodant ir 
galit įsigyti Bice Patogų Palaiky
toji} rupturos, pritaikintų prie jū
sų rupturos. Visai nieko nerokuo- 
sime, jei tas Palaikytojas jums ne
pritiks. Visai nėra jokio spaudimo, 
nepadaro jokių ronų ant kūno. Pa
laiko rupturų dienų ir naktį pato
giai. Yra vartojamas minkštas gu
mas, spaudimo duoda kiek reikia.

Nevartoki! diržo visų savo gyve
nimų, kuomet tuksiančiai raportuo
ja gavę pagelbų vartodami Rice 
Metodų. Kam kentėti, jei yra pro
ga pasiliuosuoti nuo vartojimo dir
žo ant visados, Jums nieko nukai
nos atsilankyti ir pasimatyti su 
mano atstovais minėtu adresu. Nė
ra skirtumo kų bandėt praeityj ar
ba ką dabar dėvite, jus privalote 
dėl savo patogumo pažiūrėti ką 
Bice Method Ekspertai pasiūlys. 
Parodymas ir patarimas dykai.

Atsilankykit i viešbutį bile laiku, 
valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki 
5 po piet ir nuo 7 iki 0 vakaro. 
Klauskit viešbučio klerko prie des- 
kos, jis nurodys kambarį Rice at
stovų.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS , 
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutj^je. Mo
terims *r merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Moterys ir mergi

8 vakaro. Kitu la

Viršuje Universal
State Bank

nos kreipkitės si 
*

reikalais nuo 12 iii

ku pagal sutari.

MIGAI TELEGRAMŲ
- Į LIETUVį

Išmokama Amerikos Do
leriais į 4-5 dienas.

Musų Kainos
$5.00 kainos $6.15
10.00......................... 11.25
15.00.......................  16.35
20.00......................... 21.45
25.00 .................   26.55
35.00......................... 36.70
50.00............................ 51.90
75.00......................... 77.50
100.00 ......... ,............  103.00
200.00..................... 204.50
300.00..................... 306.00
400.00..................... 407.50
500.00..................... 509.00

Jokių kitokių ekstra mo- 
keščių nebus ir pinigai 
bus išmokėti per telegra
mą

METROPOLITAN 
STATE BANK

2201 W. 22nd Street 
Chicago, III.

Vai.: Kasdien nuo 9:00 
iki 4:00. Utarninkais ir 
Subatomis 9:00 iki 8:30 

valandą vakare

Yards 4951 '

Mis. Anielia Jai usz-KaushilIas 
AKUftERKA

3252 So. Halsted St.
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PARDAVIMUI
NAUJI NAMAI, AUKŠTOS RŪŠIES

tai visa daktarams

i

i’

4155 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 8705 

Atdara Nedėlioj visą dieną

9 i 1 • 9:t ... ms,

Dabar Pirmiau

Lietuviai Piliečiai!

Vienetinė Išvada

net

U

ADV. KLEOPAS JURGELIONIS, VEDĖJAS

SFSSESeE

Palyginus darbus Thompsono ir Deve- 
rio nebesunku nuspręsti, kad Deveris turi 
pasilikti Chicagos majoru — Chicagos mie
sto ir Chicagos žmonių labui ir garbei.

Be to —

Del žindamų moti
nu. Nei vienas ne-

Mes nenorime atsikartojimo senųjų 
Thompsono skandalų Chicagos mieste;

I.'
£
6

GOOO F o* rw<

Moderniški įrengimai: ant 69tos ir Rock- 
well St. Parduosime su mažu jmokėjimu: 
ant mėnesinių lengvų išmokėjimų.

Kreipkitės prie

Rubin Bros

POPIERA LAIŠKU RAŠYMUI
National Bank Bond popiera — nepaprastai glotni, grynai bal

ta ir gera rašymui. Šita popiera turi tą trapų, traškant) ypatingu
mų, kuris identifikuoja jų kaipo augštos rųšies laiškų popierą. Jūsų 
vardas, pavarde ir adresas atspausdinta veltui ant kiekvieno konver- 
id ir laiškų, gražiame, tamsiai mėlyname atramente.

200 laiškų ir 100 Konvertų, skrynelėje. Kaina su prisiuntimu 
— $1.25.

Visiems, kurie užsisakys popiera laike 30 dienų, bua duodama 
šitokia dovana: 25 atvirutės, specialiai surinktos iš plataus pasau
lio, kuriose yra atvaizduojama daugeliui nežinomų ir nematytų vie
tų. kaip tai: Anglijos, Francijos, Vokietijos, Belgijos, Alaskos, Lie
tuvos ir kitų šalių.

Adresuokite:

THE LIBERTY STATIONERY 60,
6745 So. Rockwell Street

( hicago, Illinois

SVEIKATA TAI TDRTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau 

ir išmokėdavau, ir buvau pristygęs vilties,
V kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedirbimas pilvelio 
nuslabnėjimas, skilvio nemalinias ir nervai; 

p skaudėdavo galva, po krutinę, strėnas ir t. , 
y ,t. neturėjau apetito ir neskanius atsirugi- 
y mus; aneTnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negaunu pagel- 
bos, ėmiau tyrinėti pats. Ir maji tiek pasi
sekė surasti vaistus, vardu SALŲ 12.1 BIT- 
TERIS VYNAS ir j G mėnesius palikau svei
kas ir tvirtas, ir dabar čionai aš pasirodau 
visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTERJ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel- 
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant j kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon
kų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė
dami greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

PASARGA: Pasiuskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuo
ki! taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 31st St., Chicago. III., Tcl. Boulcvard 7351

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECiALIS ALUS

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
| Jis yra rekomen 
duojamas per

Or.B.McNicholas
Prašykite savo groseniinko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti. tuomet pašaukite

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

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 

3821 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Dabar atėjo laikas rimtai apsvarstyti ir 
pasirinkti, kuris iš dviejų kandidatų turi 
būti sekamu Chicagos majoru: Thompsonos 
ar Deveris, ir mes kviečiame jus neklausyti 
rėksmų ir tuščių pasigyrimų, bet kiūrėti j 
faktus.

Ką Padarė Thompsonas Chicagai Per Savo 
Aštuonis Metus Majoravimo?

Thompsonas ištuštino miesto kasą, pri
vedė miestą prie bankruto, jis leido savo 
bičiuoliams imti iš miesto kasos po $570,000 
už “įkainavimus” lotų, ir išleido šitaip graf- 
tui milionus dolerių, jis leido išeikvoti mo
kyklų pinigus, taip kad nebebuvo iš ko mūri
nių mokylkų statyti ir beliko tik vienas 
išėjimas statyti popierines kilnojamas mo
kyklas, kur 90,000 vaikų turėjo šaltį kęsti. 
Thompsonas ir tada buvo ir dabar yra ap
suptas žemiausios rųšies politikierių ir graf- 
terių šaikos, kuri jam neleido ir neleis nors 
kiek teisingiau vesti miesto reikalus. Graf- 
teriai, vėl kišdami Thompsoną j majorus, 
tikisi sau pasikartojimo “aukso gadynės”, 
kokią turėjo prie jo pirmesnio majoravimo.

Ką Padarė Deveris Chicagai Per Savo 
Keturios Mėtos Majoravimo?

Deveris, gavęs savo valdžion Thomp
sono subankrutytą miestų, į trumpą laiką 
pastate jį vėl ant kojų. Ir tam atsiekt jis ne
praskolino miesto, jis nepatrigubino taksų, 
kaip kad Thomsonas padarė, bet vartojo tik 
ekonomijų. Prie Thompsono taksai pakilo 
ant 150 iki 200 nuošimčių., o prie Deverio 
pakilo tik 18 nuošimčių. Vietoj Thompsono 
popierinių mokyklų Deveris pastatė su virš 
50 naujų mūrinių mokylkų, kur sutelpa 
72,500 vaikų, ir baigia statyti dar 17 naujų 
mokyklų. Mat, prie Deverio mokyklų fon
dai nebėra išvagiami. Prie Deverio pinigai 
sumokami už automobilių laisnius einą gat
vių taisymui, ir todėl Deveris įstengė iš tų

i

JUST. ANTANAVICH
K. BELINSKI
C. A. BIČIŪNAS
DR. S. BIEZIS
DR. S; A. BRENZA
DR. A. L. DAVIDONIS 
MRS. BARBARA GILASON 
MR. JOHN P. GREGG 
ADV. J. GRIGAL
ADV. KL. JURGELIONIS 
DR. A. J. KARALIUS 
DR. C. KASPUTIS 
B. J. LIDIKEVICZ 
J. A. MICKELIUNAS

pinigų išcementuoti 190 gatvių ir 50 mylių 
alėjų, ko nebuvo dar niekad atsiekta Chica- 
goj pirmiau. Be to prie Deverio praplatinta, 
ištiesinta ir išvesta daugelis naujų gatvių, 
tame tarpe Wacker Drive, pastatyta dauge
lis naujų tiltų, įvesta 25,000 naujų elektros 
šviesų Chicagoj , padidinta miesto džiovi
ninkų sanitorija, ir padaryta daug kitų nau
dingų Chicagai dalykų, q pienuojama ir ren
giamasi padaryti dar daugiau.

Į savo pagalbininkus majoras Deveris 
yra pasirinkęs tokius gabius ir teisingus 
žmonės kaip Francis X. Bush, Dr. Bundensen 
Pulkininkas Sprague, ir kiti, kurie savo 
skyriuose yra atlikę miestui milžiniškų dar
bų — sąžiniškai ir teisingai.

Negrą Pavojus
Mes nepritariame Thompsono dideliam 

pataikavimui negrams, mes nenorime, kad 
jis užleistų negrus ant lietuvių sprando, mes 
nenorime, kad Chicagoj vėl atsikartotų neg
rų riaušės ir skerdynės, kokios buvo pirmiau 
prie Thompsono;

Mes turtme pažadėta ir laukiame apsau
gos ir gero lietuviams nuo dabartinio majo
ro Deverio;

Todėl vardan Chicagos miesto gerovės, 
vardan lietuvių gerovės, vardan gerovės mu
sų šeimynų ir musų vaikų, vardan teisingu
mo ir švarumo mes kviečiame ir raginame 
visus Chicagos lietuvius piliečius be partijų 
ir nuomonių skirtumo paduoti savo balsą už 
majorą Deverį rinkimų dieną balandžio 5 d.

LIETUVIŲ DEVERIO KOMITETAS
S. P. Miksys 
GUST. W. MILLER 
VINCENT NAUSĖDA 
MRS. A. NAUSIEDAS \
F. PALONIS |
M. Z. PALONIS
DR. A. K. RUTKAUSKAS A 
ADV. V. W. RUTKAUSKAS \ 
TH. SHAMIS
ADV. J. C. SOBOL c
T. A. STENCEL \
ADV. J. P. WAITCHES X
AD, V. C. S. WICZAS
J. M. LOCATIS \
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BUS VEIKIAMA 
KLHJBE?

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalia 
S. Loveikis, Kvictkininkas 

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietama ir Pagrabama 

Vainikams
3316 So. Halsted St„ Cidcago

LIUDVIKAS PF.RMAN

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 17 dieną, 3 valandą po 

■ pietų, 1927 m., sulaukę.: 45 me 
tų amžiaus, gimęs židižių pa
rapijos, Telšių apskričio, paliko 
dideliame nuliudime moterį Do
micėlę, po tėvais Astrauskaitę, 
dukterį Konstancija 14 metų, 
sūnų Albertą 5 metų, brolį 
Juozapą, 2 pusbroliu ir gimi
nes. Kūnas pošaivotas, randasi 
1710 N. Girard St.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Kovo 21 dieną, 2 valandą po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Liudviko Permano 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Bro’is, 
Pusbroliai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra 
borius Eudeikis,

MARGARET ZAMB
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 15 dieną, 5:00 valandą va
karo, 1927 m., sulaukusi 52 me
tų amžiaus. Paėjo iš Lietuvos, 
Suvalkų rėdybos, paliko dide
liame nuliudime dukterį May, 
2 sunu: Antaną ir Juozapą ir 
gimines. Kūnas pašalvėtas, 
randasi 4605 So. Hermitage 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Kovo 19 dieną, 2:00 valandą po 
pietų, iš Eudeikio koplyčios, 
4605 So. Hermitage Avė., iš 
ten bus nulydėta j Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Margaret Zamb 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sunai ir Giminės 

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yd.: 1741.

vai. |m> pietų Univer- 
(814 W. 33 St.) tre-

K omaras

Rytoj 3 
sal k liti be 
niruosis BanceviČiu«, 
ir kiti. Be to, kilnos vogus ką 
tik iš ’Clevelando grįžęs Augus
tas b'rt irnonlas. — N

THE OVERI.AND STAGE 
Viena komedija ir 4 aklų vodevilis

S. U. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 28rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199 *

Mildos Teatras 
3140 So. Halsted St.

Ncdčiioj, Kovo 20 dieną
Ken Maynurd

mano

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
• •

slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nlo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

šeštadienis, Kovas 19, 1927

PRANEŠU VISIEMS
APIE PAVASARINIO
SEZONO ATIDARYMA
Neveluokito užsisakyti pavasa
rines drapanas, kaip tai: Siu
tus, Pavasarinius Ploščius (Top 
Couts). Mes turime paskiausio 
styliaus, gražiausios materijos, 
Didžiausiame pasirinkime. At
liekame visą darbą 
Nesibijokite, 
gauti kaip 
žada duoti 
čia į šapą.

Ateikite
musų teisingu pasiulimu. MES 
VALOME ir taisome senas 
drapanas.

rankomis.
kad butumet ap- 

per. kitus, kada pri
geri) darbą, o siun-

ir persitikrinkite

KUR BANKININKAMS YRA SAUGUS
Prop. BENYS KLOVINSKAS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jonas čaikauskas

Lietuvių Skyriaus Vedėjas

192<i

4

Kviečiame vistis gimines 
pažįstamus dalyvauti pan 
duse.

Liekame nuliūdę
Sunai, marčios, pus 
brolis ir moteris Je

SS

a

Atminčiai

išreikšti M

M

$395.00, $475.00, $550.00, $650.00, $695.00, $850.00 ir $975.00 M■MB

MARIJONA ŠIRVIDIENfi

•t

M 
M 
M 
M 
N 
M 
M 
M 
M 
M 
M

H 
M

Po tėvais šepetaviciutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 17 dieną, 2:35 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukusi 37 mo
tų amžiaus, gimusi Vilniaus ap
skričio, Copiškio parapijos, Za- 
gakalnių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 22 metu, paliko didelia
me nuliudime vyrą Vincentą, 2 
dukteris: Eleną ir Oną, 2 bro
liu: Joną ir Antaną ir gimines, 
o'Lietuvoj 2 seseris: Antaniną 
ir Jevą ir brolį Vincentą. Kū
nas pašarvotas, randasi 119 E. 
KI7th £t., Ro.seland, III., Tele
fonas Pullman 5012.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Kovo 21 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų j Visų šventų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Uršulės Kaušilie- 
nės giminės, draugai fr pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Dukterys, Broliai 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Tel. Yds 1

ItAZIMII UAS TIZKNHAI

Mirė kovo
Lygiai metai laiko sukako i 
mirties musų mylimo tt 
Už jo sielą pamaldos atsi 
kovo 21 d., 8 vai. ryte, 
Jurgio bažnyčioj.

Simpatiškai —
Mandagus — 

^Geresnis ir Pi- 
Igesnis Už Ki- 
F tų Patarnavi-

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Aubum Avė., Tel. Blvd. 3201 

- -r- - - J

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių*

3307 Aubum Avė
CHICAGO, ILL.

RAYMONDAS

Persiskyrė sn 
liti kovo 18 d 
r.tto, 1927 m

KIBĄETAS

šiuo pasau
li :I5 vai. iš 

r.tto, 1927 m., sulaukęs 5 me
tų amžiaus, gimę,s Chieagoje. 
Paliko dideliame nuliudime 
tėvus Justiną ir Filimina Ki- 
barlus. Taip pat paliko brolį 
Vladislovą 18 metų ir I se
seles: 
vygą, 
Kūnas 
5116 So.

Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
kovo 21 d., 1:3(1 vai. po pie
tų iš namų į Tautiškas ka
pines.

.lohanną Snyder, Jad- 
Uh ristiną ir l’iliiiiiną.

pašarvotas randasi 
Halsted St.

Visi u. a. Baymando Kibar- 
to giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, broliai ir 

seserys.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

boriiis A. Masalskis Tel. Blvd. 
4139.

Persiskyrė su šiuo* pasauliu 
Kovo 18 dieną, 1:00 valandą 
dieną, 1927 m., sulaukęs 54 me
tų amžiaus, gimęs Mažeikių 
kaimo, Gruzdžių valsčiaus Šiau
lių apskričio, paliko dideliame 
nuliudime 2 seseris: Rozaliją 
Buožienę ir Marę Krištopaitie- 
nę. Kūnas pašarvotas, randasi 
710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Kovo 21 dieną, 1:00 valandą po 
pietų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincento Kiuso gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Seserys ir švogeris

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Butkus and Co., Telefo
nas Canal 3161,

Po pirmu vyru Gudlikienė

MtrS Kovo 18 dieną, 1927, 7 
vai. ryte, sulaukusi 48 metų 
amžiaus, paėjo iš Šilalės vals
čiaus, Tauragės apskričio, pab- 
ko dideliame nuliūdima vyrą 
Juozapą, dukteris: Kazimierą, 
Eleną ir Elzbietą. Kūnas rau
dasi pašarvotas Radžiaus kop
lyčioj, 8228 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks Kovo 22 
dieną, iš minėtos koplyčios^ 9 
valandą ryto į Uetuvių Tautiš
kas kapines.

v ė . ’ >
Giminės, draugai ir susėda! 

meldžiami dalyvauti laidotuvė
se.

Liekame nuliudime,
Vyras Juozas, Dukterys

» •

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. F. Radžius, Telefonas 
Boulevard 4063.

SS
SS
SS

SS
SS
SS

Tas reiškia daug daugiau negu paprastai 
tik apsaugojimas jūsų taupi n ių.

Tai reiškia saugus taupymai, saugus invest- 
mentai, saugios Apsaugos Dėžutės, sau
gios paskolos ir saugus patarimai.

Pasisekimas šio tanko yra subudavotas ant 
Apsaugojimo kostumerių. <

JUS žinote kaip taupyti, o MES žinome 
kaip apsaugoti jūsų taupymus.
Padarykit šį banką jūsų banku.

CENTB ALT“ BANK
1110 West 35th Street

CHICAGO, ILLINOIS
M
SS 
H

Petras Sadauskis
Persiskyrė su( šiuo pasauliu koVo 17 

1927 m., sulaukęs 37 m. amžiaus, gimęs 
šių apskr 
riko j 19 metų. Paliko dideliame nuliudime* moterį Marci- 
jeną, dukterį Bronislavi^, 3 brolius: Aleksandrą, Klemensą 
ir Stanislovą, tris brolienes, pusbrolį .Pranciškų ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 2433 W. 45 PI.

Laidotuvės įvyks utarninke, kovo 22 d., 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Sadauskio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutęikti jam paskutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, Moteris, broliai, brolienės, 
pusbrolis ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grąborius Eudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

d., 7 vai. ryte, 
Kauno rėd., Tel- 

Luokės parap., Vbiškių kaimo. Išgyveno' Ame-

Padėkavonė •
A. a. Zuzana Aboravičknė, kuri mirė kovo 11 d., 1927 

ir palaidota tapo kovo 15/ 1927, o dabar ilsis Šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilus ir negalėdama atsidėkavoti 
tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydė
jo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš 
musų tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tėvui, kun. klebonui Alek
sandrai Skripkai, Martinkui ir čužausktu, kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldas užjos sielą; dėkavojam grąboriui Eu- 
deikiui, kurs savu geru ir mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ją į amžinantį, o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavojam grabnešiams, mergai
tėms, kurios gėles nešė,, muzikantui Vinckevičiui, kurs 
gražią muziką suteikė, ir pagalios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms. Netekome žvaigždės, 
kuri švietė musų akyse. Ak, ta beširdė mirtis išplėšė iš 
musų tarpo musų mylimą moterį. Ilsėkis ramiai, mylimo
ji, šios šalies šaltoj žemelėj.

H

N

BEN THE TAILOR
4090 Archer Avė.

Grojiklis Pianas
YRA REGA DEL PADAUGINIMO JŪSŲ LINKSMYBES

Jųs norėsite ir vėl išgirsti tas meliodijas, kurių niekas taip saldžiai 
ir maloniai negalėtų atkartoti kaip Kimball Grojiklis Pianas.

•< 'i '! i M

J f*/Iv J

t. S
i &

KIMBALL GROJIKLIO PIANO su vienu paspaudimu kojomis galite 
originališką muziką, kuri reikalautų desėtkus metų, pakantraus studijavimo. 
Ta nepaprasta rųšis Kimball Pianų skambėjimo pilnai patenkina kiekvieną, kuris 
myli pasiklausyti geresnės mizikos. j

Ateikite ir pasiklausykite šituos prakilnius instrumentus, ir patėmykit jų žemas 
kainas daleistinas dėl pilno patyrimo išdirbinėjant per 70 metų.

KIMBALL GROJ1KLIŲ PIANŲ TURIME
Didi pasirinkimą skirtingų madų ir baigimų po

Taipgi atsiminkite, kad Jus esate apsaugoti su “Vienos kainos policy” ant 
Kimball Pianų, kad kiekvienas pirkėjas gauna tą pačią vertę.

THE PEOPLES FURNITURE CO., kaipo didžiausios Lietuvių Krautuvės Ame
rikoje, visuomet duos Jums pilno dolerio verčia ir pageidaujantį patarnavimą. M

Lengvais Išmokėjimais

M
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pHONOGRAPįS

furnitURL for

4177-83 Archer Avenue, 1922-30 South Halsted St.
Kampas Richmond St., % * Prieš 19th Place
M. KFZES Vedėjas j ČAKROMS Vedėjas

Vienintelės Lietuvių Krautuvės autorizuotos parduoti Kimball Produktus
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Announcements
_______ Praneiinaai_____  _ _

Kas, ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

LIETUVIŲ MOTERŲ 
DR-JOS APŠVIETA

rengia
20 metų sukaktuvių vakarienę— 

Jubiliejinis vakaras 
Nedėlioję, Kovo-March 20 (L 1927 m. 
CHICAGO LIETUVIŲ AUDITOR. 

3133 So. Halsted St.
Vakarienė rengiama su programų 

ir muzika. Tai bus vienas iš links
miausių vakarų.
Pradžia 6 vai. vak. įžanga $1.00 

Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS.

Dideli kepurini balių rengia Liet. 
Teat. Draugystė Rūtos Nr. 1 neda
lioj, kovo 20 d., Meldažio svet., 
2212 W. 23 PI. Prasidės 6:30 vai. 
vak. Tikietas 50c. Gerbiami drau
gai ir draugės, yra gera proga pri
sirašyti prie Rūtos Draugystes. 
Bus priimami nuo 16 iki 35 m. įs
tojimas veltui. —Rutiečiai.

Svarbi paskaita. — Sekmadieny, 
kovo 20 d., 10 vai. ryte, IJetuvių 
Auditorijoj, bus LSS 4 kp. paskai
ta. Skaitys “Naujienų” Redaktorius 
P. Grigaitis, tėmoj “Kapitalistai ir 
beturčiai senovės Romos valstybė
je”. Visi kviečiami atsilankyti pa
siklausyti šios svarbios paskaitos.

LSS 4 kp.
Draugijos Lietuvos Ūkininko su

sirinkimas įvyks sekmadieny, ko
vo 20 d., Meldažio svet., 2242 W. 
23 PI., t vai. po pietų. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti. Dabar yra 
gera proga prisirašyti prie drau
gijos sveikiems vyrams, merginoms 
ir moterims nuo 16 iki 25 metų 
amžiaus įstojimas yra dykai.

Valdyba.

North Side. — A. L. Tautinės 
I Sandaros 23-čia kp. laikys savo ne

paprastų mėnesinį susirinkimų sep- 
tintadienio ryte 10 vai., Liuosybės 
salėj 1822 Wabansia avė. Gerbiami 
nariai malonėkite visi laiku būti.

K p. Sek r.

North Side, — S LA 226-tos kp. 
jaunuolių skyriaus pamokos pra
sidės lygiai vai. po pietų, Liuo
sybės salėj. Tėvai nepamirškite at
siųsti arba atvesti savo jaunuolius 
į dainų pamokas šį šeštadienį, ko
vo 19 d. Jaunuolius mokina p-ia 
('.erienė, tai jau antros pamokos iš 
eilės. —Komisija.

Lietuvių moksleivių choro repe
ticija įvyks sekmadieny, kovo 20 
2s vaL,gM> -pietų, McKiulvy Park.aa^ 
iftj.. Visi vidurinės mokyklos stu
dentai yra kviečiami atsilankyti. 

. Sek r.

Draugijos tv. Antano iš Padvos 
berlaininis susirinkimas įvyks ko
vo 20 d., 1 vai. 1M) pietų, Dievo 
Apveizdos parap. svetainėj, prie 18 
gt. ir So. Union avė. Visi nariai 
malonėkit nesivėlinti į susirinkimą.

V. F. Andrulis, rast.

Town of Lake 13 W'ard, Regular 
Republican Club laikys savo susirin
kimą, subatoj, March 19, 1927 m., 8 
vai. vakare, J. J. Ežerskio svet., 4600 
So. Paulina St. Visi nariai yra kvie
čiami atsilankyti. J. J. Zolp pirm.

A. L. T. Sandaros 25 kp. rengia 
bunco party Juciaus restorane, 
3239 S. Halsted st. trečiadieny, ko
vo 23 d., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Si bunco party bus nepaprasta, nes 
bus kas nors naujo dėl atsilankiu
siu. Kviečia visus

Rengimo Komitetas.

Personai
Asmenų Ieško 

PAIEŠKAI’ Jono Pauliaus, 
gyvenančio Chicagoj, turiu 
svarbų reikalą. Prašau atsiliep
ti ar žinančių pranešti.

» Wm. Kimus
Tel. \Villow Springs 23 W. X.

PAIEŠKAI' Onos Raustienės, ku
ri gyvena \Vorchester, Mass. Igno 
Petrėno, chicagiečio, ir Juozo Vai- 
tulio, kuris dabartiniu laiku yru 
apleidęs Chicagą ir gyvena rytinė
se valstijose. Prašau patiems atsi
liepti arba kas žino kur jie gyve
na prašau praneškite man.

Elena .šultaitė-Berčerienė 
3208 \Vallace Street, 

. Chicago, III.
PAIEŠKAI' grandfather Augusti

no Radzuno. Jisai gyveno London, 
Engiami, 1907 metais ant Okstin 
Market, Fenre SI. Jei kas žinote 
apie jį prašau pranešti šiuo adre
su: Mikase Radziunulė, 2233 Ford 
avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Vinco Nor
kaus, Kiukiškių kaimo, Gaurės pa
rapijos. Girdėjau, kad pirmiaus gy
veno Moline, III, Pats atsišauk ar 
kas žinot praneškit, už ką busiu dė
kingas.

GEORGE NORKUS
4552 So.. VVestorn Avė., Chicago, III.

For Rent
RENDON 4* kambarių Halas ir 

summer kitehen. Rendos $22.00. 
J. Smith, 5303 So. Mulligan avė.

NUOMON Storas, tinkama vieta 
kriaučiui, — arba dėl kito nedidelio 
bizniaus, nebrangiai. 61 16 Archer Av. 
Argo, III.

For Rent
RENDON naujas Storas, geras, 

dėl kriaučiaus, barbernės, Beauty 
Shop arba čeverykų taisymo; moder
niškas namas. Ant viršaus pasiren- 
duoja ofisai dėl daktarų, advokatų 
ir t. t.

Kreipkitės:
1800 So. Halsted St.

PAS1RENDAVOJA 2 kampiniai 
Storai, geri bile kokiam bizniui; 
viename yra soft drink parlorio 
fikčeriai ir flatas iš 9 kambarių, 
garažas. Rendos $65 mėnesiui už 
viską.

1549 E. 93rd St.
Tel. So. Chicago 8928.

ANT rendos, gera vieta dėl ofi
so lietuviui profesionalui, kampas 
6601 S. Western avė. Kreipkitės 
pas savininką. *

W. J. PAUL, 
3236 \V. 55 St. 
Republic 4170

Furnished Rooms
LIETUVIŲ KOTELIS

Pigiausia vieta dėl darbininkų 
žmonių dėl gyvenimo, su valgiu 
$8 į savaitę, be valgio $3 ir aukš
čiau už ruimą. Gera vieta dėl at
važiavusių iš kitų miestų.

PETER GADEIKO,
1606 S. llalsted St., Chicago.

ANT rendos kambarys vienam 
ar dviem vaikinam, karštu vande
niu apšildomas* ir garažas. 6551 So. 
Talman avė. Ilemlock 3740.

RENDAI 4 ruimai, gražiai 
papuošti dėl jaunavedžių, ga- 
sas, elektra.

1 lubos frontas
938 West 31 Place

RENDON kambarys, šviesus 
su visais patogumais, prie ma
žos šeimynos dėl 1 ar 2 vyrų 
ar merginų. Su valgiu ar be.

6736 So. Campbell Avė.
2 lubos

RUIMAS rendai, šviesus, maudynė, 
elektra, 1 lubos. 4402 S. Artesian Av.

RENDAI kambarys vienam vai
kinui arba merginai prie mažos 
šeimynos, karštu vandeniu apšil
damas, be valgio, bet galima vir
tuve naudotis. Gražioj apielinkėj, 
vienas blokas nuo karų linijos.

5610 S. Sawycr avė.
Republic 3610

RUIMAS rendai, garu šildomas, 
lubos, M15 S/Hhseriflfl avd.

GRAŽUS ruimas rendai, garu ap
šildomas, merginai arba vaikinui, 
2 lubos. 3243 Emerald avė.

RENDAI ruimas, didelis kainba- 
ris, karštu vandeniu apšildomas. 
Vedusiai porai arba pavieniui. 1 
lubos. 3352 So. Auburn avė.

KAMBARIS rendai, vienai y pa
tai arba dviem, 1 lubos. 4440 So. 
Campbell avė.

RENDAI ruimas inotetei arba 
merginai, patogi vieta gyvenimui, 1 
lubos. Kreipkitės vakarais po 5 
vai. 5746 S. Fairfield avė.

Situation Wanted

JEŠKAL darbo už bučerj; 
esu gerai patyręs ir kalbu daug 
kalbų. Dirbu dabar, bet nemy
liu, kad reikia rinkti orderius.

Tel. Comadore 0768,
725 West 120 St., Chicago

JHelp Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA vidutinio amžiaus mergi
nos arba našlės be vaikų prie namų 
darbo. 6600 So. Sacramento Avenue, 
Prospect 1117.

REIKIA lietuvaitės pardavinėto
jos, at sišauki t. Mosahs Mart Shop, 
1731 S- Ashland avė.

REIKALINGA tuoj finišerka prie 
moteriško siuvimo. Taipgi reikalin
gas 1 ciuvėjas ilgam sezonui. J. A. 
Svilovv, 3551 Irving Park Blv., Tel. 
Keystone 5286.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

LIETUVIŲ darbininkų, i 
dirbtuves, mechanikų, klerkų. 
Del specialio darbo tris vaka
rus j savaitę. Valandos nuo 7:30 
iki 9:30, arba nuo 8 iki 10. Ge
ra mokestis. Atsiųskit savo var
dų ir adresų.

1739 S. Halsted st.
Box 880

REIKALINGAS bučeris, kuris yra 
patyręs savo darbą. Atsišaukit tuo
jau, 1840 S. llalsted st. Canal 5821.

REIKIA pardavinėtojo dėl parda
vinėjimo 4 dešrų, turi būt patyręs. 
Home Made Sausage Co., 4500 W. 
22nd St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

$10,000 I METUS SALES-
MENUI

Man reikia vyro padėti ves
ti pardavinėjimo organizaciją; 
gausit
GAUSIT ALGĄ IR KOMISŲ
Turi gerai išrodyti ir mkoėti 

girai pasikalbėti su savo tau
tos žmonėmis ir įtikinti juos, 
kad jie žiūrėtų 'į jį kaipo j va
dovą. Atsišaukit nuo 10:30 ry
to ikh 5:30 po pietų. Klauskite 

F. LE MONN
Suite 1514, 134 N. La Šalie St.

REIKALINGA 30 agentą par
davinėti nejudinamą tintų 
(rcal estate), visą laiką arba ir 
tiumpas valandas. Patyrimas 
nereikalingas. Z. S. Mickeviče, 
2505 W. 63 St.

LIETUVIŲ DARBININKŲ, 
MECHANIKŲ, MARINISTŲ, Į 
DIRBTUVES DARBININKŲ, 
FURiMONŲ, BUČERIV ir kler
kų. Dirbti tiktai tam tikrą 
darbą, tiktai tris vakarus į sa
vaitę, nuo'7 iki 8 arba nuo 7:30 
iki 9 vakaro. Gera,alga tiems, 
kurie tiks. Tik atsiųskite savo 
vardą ir adresą. Naujienos, 
1739 S. llalsted St. Box 896

REIALINGAS darbininkus unt 
farmos dirbti vasarą arba ant vi
sados. Pažymėk it kiek algos į mė
nesį ir kaip senas. J. Juška, Hart, 
Mich.

Automobiles
PARDAVIMUI Fordas touring 11,000 
mylių išvažiuotas, gausit pigiai. 
Kreipkitės po 5 vai. vakarais.

3826 Sė. Emerald Avė.

PARDAJVJIMUI automobilius 
sedan, Oakland 1924 modelio. 
Visas gerame padėjime arba 
mainysiu į mažesnį.

AUGUST JURG1LAS 
3311 So. llalsted St.

Tel. Yards 6062

KAM reikalinga Automobilio pirk
ti, ‘C. P. SUROMSKIS pardavinėja 
geriausios išdirbystės automobilius 
Baigt* ir Franklin karus. Turim 
daug vartotų automobilių, galima 
pirkti pigiai. Priimsiu seną auto
mobilį į mainus. Kas turi lotus, 
gali mainyti ant automobilio.

C. P. SUROMSKIS, 
5833—35 S. Western avė.

Tel, Hemlock 6151

Furniture & Fktures
Rakandai-Itaisal

BARGENAI
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan
kyki! ir persi t ik rink it patys.

California Fuiliiture Co., 
4041 Archer avė., 
Kampas California

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKLIS pianas, pirmos 
klesos stovyj, už. $110, 75 role- 
liai ir benčius1, priimsiu $25 cash 
ir po $8 į mėnesį.

6512 So. Halsted St.

$165

NUPIRKSIT mano augštos 
rųšies 88 notų grojikų pianą. 
Aš mokėjau $750 du metai at
gal, geras kaip naujas. Taipgi 
turiu parduoti trijų šmotų mo- 
hair svečių kambario setą, la
bai gražu ir augštos rųšies 
Consoie radio. Parduisiu pigiai, 
nes turi būt parduota tuojau. 
Atsišaukite šiandie arba rytoj 
iki 9 vai. vakaro, o nedalioj iki 
6 vakaro. American Storage 
Ilouse, 2216 W. Madison St., 
pirmutinis augštas ir klauski
te Mrs. Keewithowskis tavorų.

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo, 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė
ly j, 1538 W. Chicago Avė.

• 1 lubos.

PARDAVIMUI pianas, geram sto-* 
vy. Atsišaukite 3221 S. Hąlsted st. 
arba tel. Republic 5203.

GROJIKUS pianas, bargenas — 
$78. Tas pianas naujas kainavo 
$650 ir yru atsargiai vartotas. Tu
ri būt parduotas tuojau, nes mums 
reikia vietos. 1538 W, Chicago 
avė., 1 fl.

Musical Instruments
______ Muzikos Inatriimentai

.81 SPECIALIS bargenas pianų ir 
fonografų. Atsilankykit dabar ir ap- 
žiurėkit juos. Grojikliai pianai $75 
iki $135. Fonografai $15 iki $85. 
Grand pianai $175 iki $300. Visi ši
tie pianai ir fonografai dabar spe
cialiai parduodami ir pilnai garan
tuoti, sampeliniai arba biskj vartoti. 
Visų žinomų išdirbysčių. Nesibijokit 
apie išmokėjimus, $5 įmokėjus dasta- 
tysime vieną i jūsų namus ir po $2 
į savaitę. Atdara vakarais.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison Street

Business Chances

EXTRA BARGENAS!

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, 35 metų senumo. Randasi 
ant didžiausios gatvės Bridgeporte. 
Kredito nėra, apyvartos daroma 
mėnesį $5,000; gyvenimui 5 ruimą 
viršuje. Greitai porintiems • pirkt 
šitą biznį yra gera proga padaryti 
daug pinigų. Pardavimo priežastis 
—» išvažiuoju į Lietuvą.

Naujienų Skyrius,
3210 So. Halsted St. 

Box* 211

PARDAVIMUI kendžių, delicates- 
sen krautuvė. Parduosiu pigiai.

2979 Archer Avenue

PARDAVIMUI barbemė, 3 kėdžių.
Renda pigi.

9849 So. Wood St., Beverly Hills

EXTRA! EXTRAI
Pardavimui bučernė ir*grosernė; 

mainysiu į cottage ar loto, šaukit 
Tel. Boulevard 0668

PARDAVIMUI grosernė, laikoma 
visokių smulkmenų, kampinis na
mas, didelis atrytas ir gera biznio 
vieta. Pirkėjai gaus didelį bargeną.

Kreipkitės:
4133 Wallace st.

Tol. Boulevard 7887

PARDAVIMUI cigarų krautuvė, 
biznis per 40 metų; 4 kambariai gy
venimui. Pasiūlyki! patys.

3637 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barbernė, 
viskas baltai įrengta. Kaina $200. 

1823 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI 12 kambarių Room- 
ing House, gera viėta, netoli Parko. 

1407 W. Washington Blvd.

GINTARAI — labai pigiai — be
liko tik keletą šniūrų. M. Jurgelio- 
tiienė. Naujienos.^*! -

PARDAVIMUI Vyriškų aprėdalų 
krautuvė — lietuvių apgyventoj ko
lonijoje. Parsiduoda už gana prieina
mą kainą, priežastis labai svarbi. No
rinti sužinoti vietą ir sąlygas — ma
lonėkite kreiptis į “Naujienas”, klau
sti — MICKEVIČIAUS.

1739 So. Halsted Street 
Tel. Roosevelt 8500

PARDAVIMUI CROWN ga- 
sinis pečius, mažai vartotas, 
kaip naujas, parduosiu labai pi
giai.
4120 So. Richmond St., 2 lubos

PARDAVIMUI Lunch Room 
geroj biznio vietoj prie dirbtu
vių. Nupirksite už bargeną.

Kreipkitės tuo jaus.
2748 W. Chicago Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, ant elektros visos 
mašinos, arba priimsiu pusinin
ką, kreipkitės:

4103 Archer Avė.
Tel. Yards 2423

PARDAVIMUI grosernė, par
duosiu arba mainysiu į privatį 
ną; gera vieta, arti prie bažny
čios ir mokyklos. Parduosiu pi
giai. 1846 W. 46 St. Tel. La- 
fayette 9276.

PARDAVIMUI grosernė ir 
kendžių storas. Parduodu iš 
priežasties nemokėjimo dirbti 
šiame bizny. Galima matyti sa
vininkų nuo 6—10 vakare.

3112 W. 43rd St.

DELIKATESEN ir grosernė, įs
teigta per 15 metų, visokių tautų 
apgyventa, pilna šviežio stako, yra 
mėsos piaustytuvas, Toledo svars
tyklės ir t. t. Rendos $35, 2 kam
bariai užpakalyj krautuvės, kaina 
$2500.

3000 N. Ashland avė.

PABDAVIMUI bučernė, grosernė, 
daržovių ir vaisių krautuvė ant 
bizniavus gatvės. Labai pigiai, su 
mažų įmokėjiinu. Savininkas turi 
kitą!,biznį. r •

Kreipkitės: 1
6755 S. Wcsterų avė.

PABDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė. 2018 W. 21 PI.

PARDAVIMUI bavberno pigiai iš 
priežasties kito biznio, yra ir pagy
venimo ruimai. 4508 So. Honore St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODU bučernę ir grosemę 
už teisingą jūsų pasiūlymą; jeigu tu
rit lotą Chicagos apielinkėj, priimsiu 
į mainus.

1834 So. 49th Ct., Cicero,, III,

LABAI gera proga lietuviui nu
sipirkti senai įsteigtą kvietkų ša
pą, pigiai iš priežastis ligos. 6912% 
So. Westcrn Avė,

KANARKOS, Delei stokos vietos 
išparduodu kanarkas visai pigiai. 
2031 W. 19 St., pusė bloko nuo 
Robey. Motiejus Stankus.

PARDAVIMUI grosernė, ta
bako, cigarų, visokių smulkme
nų. Pasinaudokit proga, gausit 
bargeną. Pardavimo priežastis 
patirsit ant vietos. 3721 South 
Halsted st. Tel. Roulevard 1285

PARDAVIMUI pokernė arba 
mainysiu j namų, geroj vietoj, 
biznis retail ir išvažiojimo, kas 
nupirks, tas laimės.

Atsišaukit greitai
850 W. 18 St.

EINAME iš hardware 
biznio, turime tuojaus iš
parduoti už teisingą pasiū
lymą hardware floor ir wall 
show casus, taipgi galite 
pirkti ir hardware staką su 
dideliu diskantu.

4179 Archer Avė.
Lafayette 3171

PARDAVIMUI gift šapu, 4 metai 
įsteigta, geras biznis, bargenas, 
priežastis pardavimo — ]igh. 1706 
W. 47 St. Yards 3915.

PARDAVIMUI delikatesen. groser- 
nč, saldainių, yra daug stakq, nau
jos mados fikčeriai, mėsai kapoji
mui mašina, svarstyklės, cash re- 
gisteris, show keisai, geras lysas, 
parduosiu pigiai, renda $50, garu 
šildoma.

2621 W. 51 St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Gera biznio vieta, bū
nanti per daug metų. Už teisin
gą pasiūlymą sutiksime.

7118 So. Western Avė.
- 0 fa —. a f. .j.-------------S

PARDAVIMUI šiaučiaus var
stotas, parduosiu labai pigiai, 
biznis 10 metų senas, lysas 
trijų metų, renda pigi,

4408 So. Honore St/

NORIU randavoti ar pirkti 
mažą dėl groserio storą South 
Sidėj arba Brighton Parke.

G. ZIČK/US,
4107 So. Maplewood Avė.

Phone Lafayette 7799

TURI būt parduota į 3 die
nas grosernė už $125, renda 
$23, 3 kambariai pagyvenimui. 
Taipgi parsiduoda Paige auto
mobilis, turing, model 666, be
gu kaip natijus. 1844 Canal- 
port avė.

STORAS pardavimui arba paren- 
davojimui su 4 kambariais pagy
venimui ir garažas, didelis beismen- 
las, furnasu apšildomas, maudynės, 
elektra, 100 pėdų nuo Archer avė., 
5939 S. Central avė. Gera vieta. 
Mainysim ant lotų, automobilio, 
priimsim pirmus ir antrus nior- 
gičus su primokėjimu pinigais.

Kreipkitės:
J. N. ZEWERT & CO. 

4377 Archer avė.

PARDAVIMUI kukninis geras pe
čius — kraustams į apšildytą bu
tą. Taipgi parduodu viktrolą. 3016 
W, 41 Pi.

PARDAVIMUI gerai einantis res- 
taurantas. Kas pirks, nesigailės. Ei
nu į kitų biznį. 729 W. 18 str.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
ir lee cream krautuvė. Parduosiu 
pigiai, nes turiu du bizniu. 710 W. 
14th PI.

PARSIDUODA skalbimo mašina, 
atiduosiu pigiai. Atsišaukite ant 2 
lubų, 4223 So. Artesian avc.

EXTRA bargenas. Pardavimui 
krautuvė, grosernė, kendžių ir ci
garų, taip pat ir visokių smulkią 
daiktų, pardavimui ir rakandai sy
kiu arba atskirai. Pardavimo prie
žastis — savininkas važiuoja į Lie
tuvą. Atsišaukite

3423 S. Halsted st.

BARGENAS
Bučernė, grosernė, su namu. 9 

mrlui kaip laikome. Parduosiu už 
$8,500, verta $12,000.

7044 Archer avė. 
ProsĮject 2559 

Mainų nereikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA pigiai 3-jų 
krėslų Barber Shop. Gera vieta 
pigi renda. Išvažiuoju Lietuvon,

Atsišaukite
755 W. 35 St.

PARDAVIMUI 3 stalų Pool Rui- 
mis, geras biznis, parduosiu nebran
giai. 4211 So. Maplevvood Avė.

E Kchange-—Mainai
EXTRA MAINAS

MAINAU savo 5 flatų mūrinį na
mą ir du lotu aht farmos. turi būt 
prie gero kelio ir arti Chicagos.

Savininkas J. Burinski, 
1520 S. 50 Ct., Cicero, 111.

PARDUODU arba mainau 
ant cottage arba bungalow 2 
flatų plytų namą, karštu van
deniu šildomas; 2 atskiri boile
riai, geriausia transportacija. 
Telefonuokit Pulhnan 7994,

MAINAI!
Biznio namas muro, rendų neša 

$170.00 j mėnesį, Išsimaino į priva- 
tišką namą ant 3 pagyvenimų į 
Brighton Parką arba Marųuette 
Manor, Ž pagyvenimų muro Cottage 
įsimaino į biznį, šie namai randasi 
Brighton Parko apielinkėj.

Kreipkitės
A. J. STONIS, 

3145 So. Emerald Avė., 
2 lubos

GERAS BARGENAS
Greitu laiku parsiduoda arba išsi

maino Chicagos namas, namas ran
dasi 8844 Falcon Avė., Detroit, Mich.

Savininkas gyvena Chicagoj, 
JOHN WAICAITIS, 

2804 So. Union Avė., 
2 lubos

Farms For Sale
□-u _______

PARDUOSIU arba mainysiu 
80 akrų gerai įrengtą farmą 
Wisconsin valstijoj ant namo 
arba loto Chicagoj.

Tel. Wcntworth 5598

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAS
Pardavimui 5 kambarių medinis 

namas. Turi būti parduotas šį mene-1 
sį, namas vertas $4500. Parduosiu už 
$3600, labai pigiai. 3644 W. 55th PI.

Savininkas
BRONISLOVAS LIŽAS 

1300 So. Kolan Avė.

MEDINIS 2 aukštų namas, su 
garu apšildomas, $1,440 'rendos ne
ša į metus. Sykiu parsiduoda .80 
akrų farma, Michigano valtljoj, vis
ką narduosiu už vidutinišką kainą. 
Mainyčiau į namą ar ką kitką.

5543 So. Whjpple St.
C. J. Kozlos

PARDUOSIU pigiai 2 flatų po 5 
kambarius medinį namą, garu šil
domas, galima pirkti ir rakandus. 
Savininkas išvažiuoja j Lietuvą.

7034 S. Rockwell st.

PARDAVIMUI Brighton Parke 0 
kamb. medinis namas, ant cemen
tinio beismento, furnasu šildomas, 
kieto medžio vidus, 2 porčiai ir 2 
karų garažas, lotas 31 y 125. Par
duosiu nebrangiai; žadu vaižuoti į 
Lietuvą.

4011 S. Campbell avė.

PARDAVIMUI muro namas, 12 
motų senumo, 3 fl., 5 kambarių ir 
2 ii. 4 kamb štoras; rendos neša 
$2040 į metus, kaina $18,500. Kreip
kitės tuojau.

915 W. 32 St.
2 lubos frontas.

' PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas, 5 ir 6 kambarių, garu šildo; 
mas, dviejų karų garažas. Matyti 
kasdien nuo 7 Vakare ir nedėlio
tais visą dieną.

SAVININKAS
6207 S. Whipple st.

BARGENAS
NAUJAS muro 6 ruimų Bungulow 

ant pardavimo; aržuolo trimingai, 
apšildomas, viskas naujausios ma
dos. Mainysiu ant loto.

Kreipkitės
MORKUS

7044 Archer Avė., ProspecV 2559

$8500.00 Bungalovv, 6 ruimų, visur 
aržuolo trimingai, karštu vėju šildo
mas, mūrinis, naujas, labai gražia 
ištaisytas. 6330 So. Aberdeen St. 
Mainysiu į biznį ar automobiliaus.

5014 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI moderniškas 7 
kambarių bungalovv Ciccroj, netoli 
elevatorio ir gatvekarių, viskas yra 
naujos mados, karštu vandeniu šil
domas, didelis skiepas, savininkas 
nori eiti į biznį, agentų nereikia, 

1005 So. 48 Ct., 
Cicero, III. ■*

PARDAVIMUI 2 ruimų bungalovv 
po 5 ruimus, plesteruotas bcismen- 
tas, išgrįstas augštas, miegojimui 
porčiai, iš šalies įeinama, lietuvių 
apielinkė, 1! blokas nuo Marquette 
parko, karų linijos ir mokyklos, 
$3200 cash.

Tel. Republic 1154

^Jleal Estate For Sa
Namai-Žemė Pardavimui

BUS PARDUOTI!
ŠIE BARGENAI

BRIGHTON PARK 
Up-to-date sun-parlor mūri
nis namas, 2 fl. po 5 kamb., 
elektra, vanos, skalbyklos. 
Kaina -.... ...........  $10,500

HARVEY, ILL.
Stiprus medinis namas ant 
muro fundamento, 7 flatai 
po 6 kambarius, ant 5 lotų. 
Renda $175.00 į mėnesį.
Kaina ..............  $10,500

SOUTH SIDĖJ 
Gražus mūrinis namas, 5 ir 
6 kamb., aržuolu baigta, 1- 
mas flatas apšildytas garu, 
2 karų garažius. Renda 
$110.00 į mėnesį, nereikia 
nei anglių nei janitoriaus. 
Randasi prie Marųuette 
Blvd. ir White City.
Kaina tik................$11,000

BRIDGEPORTE
Geras mūrinis namas, 6 fla
tai po 4 kambarius, beiz- 
mentas, 2-jų karų garažius. 
Įmokėti $2,500.
Kaina tik .............. $12,500

Pasinaudokit šia proga ir 
sučėdykit, pinigų, nes pana
ši barbenai neatsitinka.

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

Blvd. 0611
(Arti Halsted)

BARGENAI

PARDAVIMUI 4-4 kam
barių naujas mūrinis namas 
yra skiepas ir viškai, bunga- 
Iow stogas, $2500 cash, kitus 
lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais.

NETOLI Marųuette Par
ko ir lietuvių bažnyčios, 73 
St., ir Fairfield Avė., 5-5 
kambarių namas, yra skie
pas ir viškai, įmūrytos va
nos, lietaus lašų vana, įmū
rytas ice box, namas 24x50, 
nebrangi kaina.

68th St. ir Talman Avė., 
4-4 kambarių mūrinis nau
jas namas, yra skiepas ir vi
škai, 1 apt. karštu vandeniu 
šildomas, įmokėti $2,500 
cash.

BUNGAL0W 5 kamba
rių ant 69th ir Washtenaw 
Avė., šiltu vandeniu apšil
domas, gražiausiai įrengta. 
Kaina $7,800.00. 

t 

Nedėlioj atdara 
visą dieną

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė.

Lafayette 8705
PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 

namas, 4 metų senumo, 6—6 dideli 
kambariai, karštu vandeniu šildo
mas, tile stogas, miegojimui por
čiai, netoli elevatorių stoties, lie
tuvių kolonijoj, kaina $15,900, sa
vininkas t fl.

1837 S. 50 avė., Cicero.

PARDAVIMUI du maži nameliai, 
po 6 kambarius, sU mažu štoreliu 
ir garažas dėl vienos mašinos. Kas 
norit pasidaryti pinigų, nepraleis
kit progos, arba mainysiu aut 2 pa
gyvenimų po 5 ruimus, garu šildo
mo namu.

, . 900 W. 37 St.

/ COTTAGE
Medinė 5 kambarių, yra skie
pas, didelis lotas,’ 2 karti gara
žas, bargenas už $360(1,

Atsišaukit 1918 Cortland

tCuntinued on page 8)
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ČIA RASI TIK 
BARGENUS

BRIGHTON PARK

namas, 5 
trimingai.

ir 6 kamb., 
atskirai ap- 
garažas, ce-

Naujas muro namas, 5 ir 5 
kamb., aržuolo trimingai, van
deniu apšildomas, viškos, ie- 
daunės, apdirbti porčiai, lotas 
33x125 ir kiti moderniniai į- 
rengimai. Randasi Marquette 
parko apielinkėje. Kaina tik 
$13,700, jmokėt $3,000.

12-fl. gražus mūrinis kam
pas, pečiais apšildomas, nerei
kia nei anglių, nei pečkurio. 
Rendų neša j mėnesį $153.00. 
Mainysime ant išmokėto namo, 
arba parduosime tik už $45,000 
jmokėt $19,000.

Muro 
aržuolo
šildomas, 2 karų 
montuota ėlė. Randasi arti par
ko, bulvaro ir karų linijos. Kai
na tik $12,700 jmokėt $3,500.

Ar nori gyventi šviežiame 
ore? Ten galima laikyti įvairių 
paukščių ir gyvulių. Skubiai 
parsiduoda naujas, moderniš
kas medinis namas, ant muro 
pamato, 5 kambariai, garu ap
šildomas, cementuotas beis- 
montas, apdirbti porčiai, lotus 
50x125. Randasi arti karų lai- 
nės, 1 U-tos ir Sawyer Avė. j 
Kaina tik $5750 jmokėt $2,000.

Muro namas, 3 po 6 kamba
rius, vanios, elektra ir kiti pa
lankumai. Randasi ant Lowe 
Avė. ir 34. Kaina tik $10,500. | 

Muro namas, 6 ir 6 
kieto medžio trimingai, 
cementuotas beismontas 
ti parankumai. Randasi
ton Parke, arti Archer Avė. 
Kaina vos tik $10,500 jmokėt 
$3,000.

2 lotai po 30x125 ištaisytos 
gatvės. Arti 71-os ir Talman 
Avė. Kaina $1400 kiekvienas.

Kreipkitės pas?
K. J. MACKE & CO.

(Machiukas)
2436 W. 59th St.
(kampas Artesian) 
Tel. Prospect 3140

kamo, 
vanios, 
ir ki
li ii gh-

C. BARAUSKAS dėkavoju 
Mr. P. D. Andrekui, Real Estale 
aegntui, Pentwater, Michigan. 
Pirkau farmų pas M r. Andreką, 
pardaviau, uždirbau keturis 
tūkstančius dolerių ir vėl per
ku kitų farmų. Aš vėl noriu 
pirkti tarmę, tai parduosiu sa
vo biznio namų L-učernę ir gro- 
sernė ir pirksiu antrų iarmą. 
Kas norit pirkti, atsišaukit dėl 
bargenų. C. Barauskas, 1015 S. 
Artesian avė., Ch-go.

49,900 Už 12 FLATŲ
Geriausia vieta South Sidėj 
ant kampo geras nuiro namas, 
po 5 ir 4 kambarius. Rendos 
$8100 į metus. Pašaukite

Yards 4951, L. Jarusz, 
3252 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI 5 ruimų 
tage. Pečiu šildoma, geroj 
toj. Kaina $3,300.

3222 So. Lowe Avė.

vie-

PARDAVIMUI 2 po 30 pėdų 
lotai po $650 kiekvienas, yra 
visi įrengimai ir apmokėti, ran
dasi prie Tripp Avė., netoli 63 
St. šaukite Cicero 1915 R.

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinis namas, su cottage iš už
pakalio, gera renda, nebrangi 
kaina, atsišaukite iš užpakalio.

4447 So. VVells St.

6 DIDELI kambariai ir miegoji
mui porėtus, naujas mūrinis bun- 
galow, karštu vandeniu šildomas, 
vėliausios mados plumbingas ir 
elektros fikčeriai aržuolinės grin
dys, aržuolu baigtas, su gindimis 
viškai, didelis skiepas, 30 pėdų lo
tas. Atdaras dėl apžiitrėjimo kas
dien ir nedėlioj. Nepraleiskit pro
gos nepamatę.

SAVININKAS
7141 So. Campbell avė.

LAIME JŪSŲ DURIS
BALDO

BARGENAIPADARYS
JUMS PINIGU

DVIEJŲ pagyvenimų, 4 
kambarius, su visais įtaisy
mais. Kaina $7,200.00. Jmo
kėt $1,000. Savininkas mai
nys ant bile kokio biznio. 
Randasi Brighton Park.

10 FLATŲ naujas mūri
nis namas po 5 ir 4 kamba
rius. Jmokėt $5,000. Savinin
kas mainys ant lotų 
farmos.

arba

namas 
visais 

$1,500.

3 FLATŲ mūrinis 
po 6 kambarius, su 
įtaisymais. Jmokėt 
Savininkas mainys ant bu- 
černės arba
Priims lotus už pirmą įmo- 
kėjimą.

kitokio biznio

4 FLATŲ medinis namas, 
atneša daug rendos j mėne
sį. Savininkas mainys ant 
farmos arba lotų.

2 FLATAI po 6 kamba
rius, naujas namas. Garu 
apšildomas, ant dviejų lotų 
statytas, {mokėt $3,500, ki
tus kaip rendą. 68th ir 
Campbell Avė.

C. P. SUROMSKIS 
&CO.

Real Estate Investments
5833 So. Western Avė. 
Phone Hemlock 6151

PARDAVIMUI 3 nauji mūriniai, 
dviejų flatų namui, arti vienuoly
no, 1 blokas nuo gatvekarių; visi 
fialai po 5 kambarius, tuoj bus 
užbaigti, lotai 33 H p&dų platumo, 
gatvės išmokėtos, pirmi flatai visi 
yra karštu vandeniu apšildomi, 
taipgi yra išvestos paipos ant ant
ro floro dėl šilto vandens. įtaisy
mai naujos mados, icc boxai, pro- 
sinimui lentos, vanos įmūrytos, 
baltų akmenų floras toiletuose; kie
to medžio trimingai, bungalovv sto
gai, stikliniai porčiai. Parsiduoda 
’abai prieinama kaina, nes pats 
kontraktorius parduoda. Agentai lai 
neatsišaukia. Namai randasi po nu
meriu

6813—15—17 So. Campbell avė. 
Chicago.

Atsišaukit vakarais po 5-kių
1456 So. Washtenaw avė.

Lafayette 5677
J. Baltikauskis

namųTAIPGI turiu ir kitoniškų 
Brighton Park, prie pat lietuviškos 
bažnyčios, 5 šeimynų mūrinis na
mas, ką lik baigiamas, 3 karų ga
ražas, turiu mažų pigesnių namų. 
Galima pirkti su mažu jinokėjimu.

šaukit:
4456 S. Washtenaw avė.

Lafayette 5677
J. Baltikauskis.

PARDAVIMUI muro biznia- 
vas namas ant 59 gat. prie Ca- 
lifomia avė., 2 štorai išrenduo- 
ti už $100 menesiui pirmus me
tus ir po $120 antrus ir tre
čius metus.

Prekė $12,0(X), pusę cash.
Kreipkitės:

S. Paszkewicz, 
6345 S. (Lali lomia avė. 

Hemloc 4555.

2 FIATAI
Moderniškas namas, po 6—6 švie

sius kambarius, karštu vandeniu 
šildomas, aržuolo trimingai ir visi 
įtaisymai pagal šios mados. Savi
ninkas parduos hu mažu įnešimu. > III.

3332 S. Union avė.

PARDAVIMUI 4—4 kambarių, 
marinis 2 flatų namas, aržuolo Iri
mas, miegojimui porčiai, šimtą 
nuošimčių moderniškas. Savininkas 
1831 So. Ridgelnnd avė., Berwyn,

Phone Merimac 9366,

2 ĄUGŠTV medinis namas, ce
mentiniu pamatu, 2—6 kambarių 
fialai, moderniškas, cash reikia 
$2669. Didelis bargenas 

$6500
2 AUGŠTŲ medinis, 

rių fialai, 
toj, cash 
bargenas

4 kamba- 
moderniškas, geroj vie- 
reikia $1800. Specinlis

$4800
2 Al’GšTV naujas mūrinis, 2—4 

kambarių fialai, moderniškas, pla
tus lotas, geroj virtoj, cash $2500. 
Ekstra bargenas

$9700
2 AUGšTU, naujus, medinis, 2—5 

kambarių fintai, platus lotas, geroj 
vietoj. Didelis oargenas

$8800
9

riu 
toj, 
bargenas

fintai, 
cash

moderniškas, geroj vie- 
reikia $3000. Specialiu

$13700'
MAHQl’ETTE MANOH

2 AUGšTU, naujas, mūrinis, 2—5 
kambarių fialai, moderniškas, ge
roj vietoj, cash reikia $8060. Ekst
ra bargenas

$11700
2 AUGŠI'V, naujas mūrinis, su 

skiepu, prie biznio gatvės, didelė 
krautuvė ir i kambariai,, 2—5 kam
barių flatai, aržuolo trinias, garu 
šildomas, labai geroj vietoj. Par
duosiu arba mainysiu į mažesnį 
medinį namą bile apielinkėj. Veikit 
greit.

Mes turime visokių mainų. Mes 
pastatysim jums naują namą ir pa
imsim seną į mainus. Atsilankykit 
pas mus pirmiausiai.

B. R. PIETKIEWICZ

TEMYKIT! 
BRIDGEPORTE DAR NE- 
BUVO TOKIOS PROGOS 

IR NEBUS
Tiktai treji namai beliko 

ir tuos parduosiu 2000 ar 
3000 žemiau kainos. Ateik 
pas M. J. KIRAS ir sužinok 
visas smulkmenas ne iš ko
kio pašalinio žmogaus ar 
agento, bet iš paties savi
ninko, o pamatysi, kad ge
resnės progos nebuvo ir ne
bus, pigiai ir prieinamai įsi
gyti naujus gražius namus 
vienoj geriausių lietuvių ko
lonijų Chicagoj.

Dviejų augštų mūriniai 
namai, dviem pagyvenimais 
po 6 kambarius, aržuolu iš
taisytas vidus, karštu van
deniu apšildomi, marmuri
nės aslos maudynėse, bufe
tai, franeuziškos durys, ga- 
ziniai pečiai, aisbaksiai ir vi
si kiti vėliausios mados įtai
symai. Randasi 3205, 3211 
ir 3217 So. Auburn Avė.

M. J. KIRAS
.3335 So. Halsted St.

Broli Lietuvi Pagalvok!
čia yra tikri faktai. Dabar 

yra slinkus laikai, taip kad 
žmogus savo sunkiai sutaupy
tus pinigus gali lengvai pra
rasti, kaip jau musų daug drau
gų prarado.

Mano patarimas yra pirkt 
namą, kur bus saugus invest
mentas. čia yra keletas harge- 
nų. 2909 So. Union avė., muro 
namas, 6 pagyvenimų, rendos į 
mėnesį $101; kaina $1 1,000, j 
mainus priimsiu

ČIA
$ $ « — Pelnas — $ $ $

Ateitis

$ $ $ — Biznis — $ $ $

2608 \V. 17 St.

JIEŠKOK....
‘ ir

ATEIK...
ir

RASI....

GAUSI...
Atdaros durys prie pelno 

Skaityk
6 flatų medinis namas.
Pigiai už $9500.00.
Rendos neša i mėn. $170.
Cash reikia tik $3500.

Atsiliepkit
Savininkas

807 W. 18th St.
Phone: Canal 4960

BRIGHTON PARKO BARGENAI 
PARDAVIMUI vieno aukšto nau

jas bizniavus muro narnas; štoras 
ir 5 naujos mados kambariai. Karš
tu vandeniu šildoma; vieta tinka 
bile kokiam bizniui; reikia $3,060 
įmokėti, likusią sumą lengvais iš
mokėjimais. Savininkas mainys į 
bungalo\v ar lotus.

PARDAVIMUI nauja 6 kambarių 
muro bungalovv; aržuolo ištrimuo- 
ta. Randasi geroj Brighton Parko 
lietuvių apielinkėj. Kaina $8,000, 
lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI puikus ir naujas 
2 aukštų muro namas, 2 flatai po 
5 kambarius; 3 bedruimiai, aržuo
lo užbaigti; bungalovv stogas, aukš
tas beismentas, geroj Brighton Par
ko lietuvių apielinkėj. Reikia įmo
kėti tik $3,060. Kaina $11,560, leng
vais išmokėjimais.

Norintieji pamatyti minėtus na- 
atsilankykite dieną ar vaka- 

ir nedėldieniais iki 2 po pietų
mus 
ra i.s 
pas
3647

Joseph Yushkevvitz, 
Archer avė. prie Oakley avė.

KAS PASINAUDOS PROGA?

NAUJAS, ką tik užbaigiąs mūri
nis namas, dviejų pagyvenimų, 5 
ir 5 kambarių, karštu vandeniu šil
domas, aukštas cementuotas skie
pas, vidus išpuoštas pagal vėliau
sios mados aržuoliniu medžiu, vė
liausio išradimo durų jutrinos, vi
sos kristalinės rankenos, vėliausios 
mados sinkus, maudynės ir skal
byklos. Naujausios mados .sidabro 
ir kristalo elektros fikčeriai, stik
lais uždaryti užpakaliniai porčiai. 
Didelės, kietai apdarytos viškos.

šis namas turi būti parduotas 
iki pabaigai šio mėnesio, ir 
*'arduotas už pirmą vertingesnį 
siūlymą. Mažiau turinti pinigų 
uu $2,500 prašomi visai neiti 
žiūrėti.

Matykit salininką
4111 S. Rockw«ll st.

Pirmos lubos. Matyt galima 
5 vai. vakare. Subatoj ir nedėlioj 
per visą dieną.

TIKRAS BARGENAS

aukštos rųfties

2 FLATŲ po 
3 mašinų mufo 
šaus šimfo dolerių rendos į mė
nesį, karštu vandeniu apšildo
ma, 4151 S. Artesian avė. Kai
na $14,009. Bus tuojau pabu- 
davotas namas, tarp Homan ir 
Spaulding Avė., ant Archer Av., 
3 štorai ir 8 fintai po 4 kamba
rius, nupirksit už $65,000.

LOTAS 63 ir Richmond 
Xl25. Kaina $49,000. .Jeigu 
n'ori, aš pabildins-iu namų.

23 FLA'^Ų ir 3 storus 
$140,909. Morgičiai bus
tvarkyti ant visų namų su kiek 
kas galit įmokėti, suteiksiu 
engvus išmokėjimus. Tarpe 

Campbell ir Maplewood avė. ir 
Marųuette Rd., 90X150, bus 
greitai pradėtas budavoti, 16 
lati? po 4—3 kambarius namas, 
jarduosiu už $80,000. Kas nori
te pasitarti reikale namų par
davimo, pirkimo, aš visados 
duosiu gerą rodų kurie kreip
sis pas 
visados
Visados kreipkitės

6 kambarius 
garažas, vir-

58 
kas

už 
su

bus 
pa- 
ne- 
nė

PO

MŪRINIS namas, 10 kambarių, 
lengva padaryti j du flatu, 
kambariai šviesus, vasarinė 
vė ir landrė ir 4 kambarių 
iš užpakalio, yra elektros 
$7500 cash, išmokėjimais 
title clear, 5333 S. Emerald 
blokas į rytus nuo Halsted Street. 
Agentai pridėkite savo komišiną.

visi 
v,rtu- 

cottage 
šviesa, 
$8250, 

Avė., 1

PARDAVIMUI 30 pėdų lotas 
prie Kedzie, netoli 111 St. Ge
ras 
turi 
8ų. 
ted

investmentas. Savininkas 
parduoti, nes reikia pini- 
Naujienos, 1739 So. Hals- 

St. Box 895.

18to Streeto širdyj 
yra 

NAMAS

Mūrinis (13 metų senumo) 
2 po 6 kambarius, vanos, 

ir visi kiti parankumai;
Parsiduoda 

$2,000.00 dolerių pigiaus, 
negu tikrai,.vertas.

Patirkit čia
807 W. 18th St.

Canal 4960 
Kaina tik $7,000.00

BARGENAS UŽ $27,500
60th St., netoli Normai Bulvaro, 

2-7 ir 4-8 kambarių, garu šildomas, 
elektra, kieto mddžio trimingai, gera
me rendų distrlkte, namas gerame 
padėjime, turit jj pamatyti. H. J. 
COLEMAN and CO., 5857 So. State 
St., Tel. Wentw6rth 5702.

PIRKIT dabar, kol kainos dar 
nėra pakilusios šiuos parinktus lo
tus, tarpe 55 ir 59 St., Central Park 
ir Crawford avė., netoli gražiovs 
naujos mokyklas. Yra sakoma, kad 
visos šios gatvės, įskaitant ir 59 st., 
bus išcementuotos iki 
avė. Kainos dabar $575 
tui. , Suros, vanduo ir 
dabar yra.

Kreipkitės:
John L. Sheridan 

5312 S. Kedzie 
Phone Prospect

Crawford 
iki $750 lo- 
šalygatviai

& Co. 
avė.
3630

BARGENAS
namas, 2 gyveni- 
jtaisymais, lotas 

ant 66 St. prie 
Marųuette Parko, kaina $9,500, įpro- 
kėti $1,500, likusius kaip rendą. 
Atsišaukit prie savininko, 5709 
Carpenter St. nuo 10 ryto iki 4 
po pietų, nedėlioj visą dieną. .

BARGENAS
Pardavimui mūrinis biznio na

mas, štoras ir 4 flatai po 4 kam
barius, su visais įtaisymais, 2 ka
rų naujas mūrinis garažas, randa
si prie didelės biznio gatvės, prie 
pat bažnyčių ir mokyklų, $6,000 
įmokėti. Atsišaukit prie savininko 
5709 S. Carpenter si. 1 lubos, nuo- 
9 ryto iki 4 po pietų.

Naujas mūrinis 
mų, su visais 
30y 125, randasi

PARDAVIMUI 2 flatų, 6 
kambarių namas, aržuolo tri
nias, 2 karų mūrinis garažas, 
cementinė ėlė, pusė bloko niro 
63 St., savininkas,

6335 Richmond St., arba 
3010' W. 63rd St.

DIDELIS hargenas, mūrinis 
namas dviejų pagyvenimų, 6 
dideli kambariai —• $6,500. Tu
ri būti parduotas trumpu laiku, 
nes savininkas važiuoju j Lie
tuvą 2666 W. 39 PI.

3 AUKŠTU mūrinis namas, ekst
ra lotas, dvigubas garažas, tiktai 
$8300, Įmokėti $4000. 906 W. 19 Pi.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, su ekstra lotu, 5 ir 6 kam
bariai, furnasu Šildoma. Arba mai
nysiu ant namo ar loto 
mobiliu, Namas turi būti 
Chicagos arba Chicagoj. 
galima matyti nedėlioj. 2 
130 N. 15th avė., Melrose

ar auto- 
arti prie. 

Savininką 
lubos.
Park, III.

PARDAVIMUI 
namas. 2 namai 
ma pirkti vieną 
Taipgi sutinkam 
arba farmos 

Kreipkitės 
1929

net

mūrinis bizniavus 
po 2 bizniu, gali- 

arba 2 ant syk.
mainyti ant namo

Halsted st.

2 Bizniavi kampiniai lotai 
Marųuette Pk.. Distrikte — 
parsiduoda pigiai. — Reikia 
savininkui pinigų.

Atsiliepiančiam bus dide- 
nauda. • . <

/

Savininkas:
Phone: Canal 4960

lė

STORAS su 2 pagyvenimų namu, 
2 mašinų garažas, naujas mūrinis, 
karštu vandeniu šildomas. Parduo
siu pigiai arba mainysiu kas ką 
rite. Kreipkitės pas

W. L PAUL, 
3236 \V. 55 St., 2 lubos.

Tol. Republic 4170

tu-

PARDAVIMUI 3 aukštų muro 
namas po 5 kambarius ir cottage 
2 flatų — $9,800, bargenas. 2913 S. 
Union avė.

Financial
Finansai-Paskolos

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki $301 
ant notų, pinigus išmokame j 12 
valandų. Vienatinis ofisas Šiaur-va- 
karinėj dalyj miesto, kuris teikia pa
skolas tokiomis sąlygomis. Pasinau- 

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN 
SERVICE 

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

mane, ir*jūsų pinigai 
bus gerai investuoti.

J. WELICHK0
6634 S. Maplewood avė.

Tel. Republic 3769

RARGENAI

5«0(r S. La Šalie St., 2 augštų me
dinis namas, 2 fintai 6—7 kamba
rių, yra vanos, elektra, gas heater 
ir vandens heater’iai.

1100 W. 59 St., kampas Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių flatas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

3425 W. 38 PI. 2 augštų mūrinis 
ir medinis namas, 2—4 kambarių 
flatai, yra lavatories, elektra, 2 ka
rų garažas. H. Epštein, 155 N. 
Clark st., Room 820. Tel. Central 
6260.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
3 pagyveniinų ir štoras, dviejų ka
ru garažas. Namas randasi 3216 S. 
Halsted st. Preke tiktai $15,500.
A. Visbara*, 6469 S. Kedzie avė.

Tel. lįemlock 3825
ANT mainymo 12 pagyvenimų ir 

du štorai, vieta labai gera, prie 
63 st. ir Kedzie avė. Galima mai- 
nyt ant lotų arba ant dviejų pa
gyvenimu namo.

A. VJSBARAS, 
6169 S. Kedzie avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
medinis namas, 30 pėdų lotas, 
furnas šildomas, landrės loviai, 
yj'a visi 
$1,000. 

4025

įrengimai, $6500, cash

So. Campbell Avė 
Lafayette 6124

PARDAVIMUI 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu šliklomas, 2 
boileriai, 2 karų garažas. Del 
smulkmenų šaukite Cicero 
2133 R, arba 1811-51 Avė., 

Cicero, agentų nereikia

PARDAVIMUI naujas' 2 aukštų 
mūrinis namas po 6 kambarius, dar 
neužbaigtas. Naujos mados įtaisy
mai, karštu vandeniu šildoma, ran
dasi 7023 S. Rockvvell st.

J. DISUIUS, 
6923 So. Washtenaw avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis cottage. 2441 W. 45th st.

BARGENAS, naujas 4 flatų na
mas, tilo sienos vanoj, aržuolo ir 
beržo trinias, W. Mąrųuette Jblvd., 
pusė bloko į vakarus nuo Western 
avė. '

Savininkas ir budavotojas, 
6004 S. Artesian avė.

Republic 1145

PARDAVIMUI 8 kambarių mūri
nė cottage, karštu avndeniu šildo
ma, yrą visi moderniniai įrengi
mai, savininkus apleidžia miestą, 
veikit greit, $2,500 cash reikia.

Atsišaukit po 6 vakare.
2142 W. 21 PI.

NAUJAS 5 kambarių bungaiow. 
Apleidžiu miestą, parduosiu pigiai. 
7019 S. Talman avė.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

RlpKAIaAUJU pilnai apmokėtų/ 
Co-Qperativc . Soicety of America 
šėrų, moku $14) šėmi. Industrial 
Loan & Guarantee Co., $10 Šėrui. 
Atsišaukit po 6 vakare.

Mather,'68O7 S. Union avė.
Phone Englevvood 0187

Miscellaneous
Įvairus

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų 
2118 So. State St., Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454 
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St. 

Tel. Cicero 130.

STOGDE^GYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisonia.- 
ir garantuojamas už $4. . Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO. 
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

G. BURBAS 
Cloak Shop

Gera proga moterims 
ginoms. Mes mokinam 
ir kirpimo dykai. Pramokusioms
mokame algų, kam reikalinga, 
meldžiame atsišaukti.

3214 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 2469

ir mer- 
siuvimo

APGARSINIMAS dėl moterų, kat
ros norit eiti dirbti. Jeigu turit 
vaikų, tai atsiveskit, mes pridabo
sim mažus ir didelius. Mes 
pridabosim.

703 W. 21 Place
Ant paskutinio augšto iš

pigiai

fronto.

Miscellaneous
(vairus

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, PrM.

HOME
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau hite reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau ‘ rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpcntery.stės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtu.s darinis kreipkitės 
‘Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stepnan Electric Co., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

LAIKAS užsisakyti pavasa
rinius ir vasarinius drabužius. 
Turiu gerų patyrimų šiame 
darbe ir didelį pasirinkimų vi
sokių audinių. Darbą atlieku 
kuogeriausiai pagal vėliausios 
mados. Kainos prieinamo^ vi
siems. Taipgi sutaisau, valau ir 
prosinu senus drabužius.

F. MJCKAS
4146 Archer avė.

Tel. Lafayette 0057

Educational
Mokyklos

MOTERYS Ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

PAMOKOS
Lietuvių kalbos dideliems ir mažiems. 
Antradieniais nuo 7 iki 9 vakare. 
Penktadieniais nuo 3 iki 5 po pietų. 
Einu į namus.

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald’Avė.,'Tel. Victory 7372

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 2 po pietų iki 8 vai. vakarais. 
Nedėliomis nup 2 iki 5 po pietų.

2128 SOUTH HALSTED ST.
(Pirmos lubos)

AR JUS NORITE 
iidesnį užniokesnį, geresnes darbo 
>ąlyga»? Leiskite mums jums pagel
bsti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
tarų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
tu gauti gerą darbą su geru mokės
im. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
nokame besimokinant. Irgi mokina- 
ne važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 

daugiaua.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOCL 
1507 W, Madlaoa ėtFMrt

ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioje šalyje. Kurie kal
ba gerai angliškai visur turi pasise
kimą ir pirmybę. Anglų kalbos .arit
metikos, knygvedystės, pilietybės ir 
daug kitų dalykų gali lengvai ir grei
tai išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių paaiški

nimų klausk laišku. ,

G. LEVESKIS
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.


