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Lietuvos Universiteto studentai 
tautininkai pradėjo pulti žydus

Sovietų valdžia pa
sukus vadžias labiau 

į kairę
Sekdami Rumanijos antisemitus, reikalauja 
įvesti Universitete procentinę normą žydams
BERLYNAS, kovo 9. [F]. — 

Pasak pranešimų iš Kauno, Lie
tuvos Universiteto studentai 
nacionalistai ėmė eiti Rumani
jos studentų nacionalistų pėdo
mis: užpuldinėti ir mušti žydus 
gatvėse.

Tarp lietuvių studentų kilo 
stiprus antisemitinis bruzdėji
mas. Studentai tautininkai iš
leido atsišaukimą, kuriuo rei
kalauja, kad Lietuvos U n įver
si k te žydų studentams butų į- 
vesta procentinė norma. Be to

laivo išlipdyti plakatai su kur- 
“Muškite žydus ir 

Lietuvą.”gelbėkite
Žydai kreipėsi į Universite

to vyriausybę, prašydami, kad 
j toki kurstymai hutų sustabdy- 
iti, lėčiau iki šiol aukštosios 
mokvklos vyriausybė nieko dėl 
to nedarė.

Tuo tarpu lietuvių tautinin
kų studentai, vaikščiodami gat
vėmis, užpuldinėja žydus ir 
muša juos.

Washingtono mieste Trys““^tis|’r°'
3,000 butlegeriu

Kiekvienam 170 asmenų krašto 
sostinėje yra vienas 
parupintojas *

svaigalu

kovo 9. 
viršinin- 
liudyda> 

tardoma jai

vo 9. -— Netoli nuo čia, darbi
ninkams dinamitu sprogdinant 
kelmus, netikėtai sprogo dėžė 
dinamito ir trys darbininkai 
buvo į gabalus sudraskyti.

Sprogimas buvo taip smar
kus, kad namų, pusę mylios 
tolume, langai ir durys buvo 
išnešti.

— Prohibicijos šnipų 
kas Harry Douthitt, 
nuis atstovų buto 
komisijai, pasakė, kad pačiame
\Vashingtono mieste esą nu 
mažiau kaip 3,000 butlegeriu, 
tai yra vienas butlegeris kiek
vienam 170 asmenų krašto sos- 

Jie svaigalam aptarnau
ti! |>aprastus piliečius, 
kongreso ir valdžios na-

ja ne 
bet ir 
rius.

Vanagas numušė ae 
roplaną; du avia

toriai žuvo

Ramsay MacDonaldo 
duktė išrinkta Lon
dono tarybos nariu

LONDONAS, kovo 9. — Miss 
Ishbel MacDonald, jauna Dar- 
l>o Partijos vado, Bamsay Mac
Donaldo, duktė, vakar įvyku
siais rinkimais buvo išrinkta 
Londono kauntės tarybos nariu. 
Poplar apskrity ji ėjo kaip so
cialistų kandidatas ir laimėjo 
didelę daugumą balsų.

MANAGl A, Niką ragu a, sau
sio 9. Dviems Jungtinių 
Valstybių laivyno aviatoriams 
skrendant iš Ocotalo pietų lin
kui, jų aeroplanas susidūrė su 
atskridusiu dideliu vanagu. Va
nagas žuvo, liet ir užgautas 
aeroplanas nukrito žemėn. Abu
du aviatoriai, kap. William C. 
Byrd ir šerž. Budolph Frank- 
fortcr, užsimušė.

Streikininkai gavo bar- 
beriškos pagalbos

MASKVA, 1 ovo 9. — Sovietų 
valdžia savo vidaus politiką 
pasu ko griežtai į kairę, ir jos 
laikysis turhut per keletą mė
nesių. Tai matyt iš šių faktų:

Pirma, komunistų partija 
priėmė griežtą nusistatymą 
prieš vadinamus “kulakus”, tai 
yra turtingus ūkininkus. Antra, 
tiek miestuose tiek kaime eina 
nauja ir stipri kampanija prieš 
privatinius prekininkus, “spe
kuliantais” vadinamus. Trečia, 
svarbus valstiečių ir darbinin
kų inspekcijos komisariatas 
reikalauto reikalauja, kad ūki
ninkų mokesniai butų 35 nuoš. 
padidinti. Ketvirta, nutarta pra
monės gamybą padidinti 23 
nuoš., palyginus su praeitų me
tų gamyba, nors praeitą nide- 
nį buvo numatyta padidinti tik 
14 nuoš.

Tai visai primena programą, 
ikurį siūle dabai* ištremtieji 
opozicijos vadai su Trockiu 
prieky.

Bet iš tikrųjų šitoks pasuki
mas kairėn įvyko dėl per pa
starus du mėnesius žymaus da
lykų pakitėjimo javų suėmimo 
situacijoj.

Metų gale šita situacija 
IMits sovietų valstybes ekono
mijos pamatas buvo mažne 
katastrofinga. Valdžios sfero
se buvo kilus kone |>anika. Bu
vo kalbama dagi apie reikalą 
>iųsti Sokolnikovą į užsienį u- 
mai gauti manufaktūros pre
kių “geriausiomis, kokių bus 
galima išsiderėti, sąlygomis.” 

•a
Bcj, čia diktatorius Stalinas 

atsisakė kapituliuoti “kula- 
kams” be kovos. Visame krašte 
buvo mobilizuoti visi sovietų 
valdžioš aparatai ir, pagaliau 
javų buvo surinkta — vis tiek, 
kuriomis priemonėmis. Kovo 
mėnesio 1 dieną javų buvo su
rinkta tik 1 nuoš. mažiau, ne 
kaip tą patį laiką praeitais me
tais.

Britų laivynui numato
ma $286,500,000

Pittsburgho kirpėjai dykai nu
kirpo nuskuto angliakasių ko
loniją

Nelaimė geležinkely
2

LONDONAS, kovo 9. —Bri
tų karo laivynui ateinantiems 
metams numatoma išleisti £57,- 
300,000, arba apie 28614 miBo
no dolerių.

PITTSBURGII, Pa., kovo 9.
Pittsburgho kirpėjai suteikė 

irgi savo pagalbos streikuojan
tiems angliakasiams. Vakar va- 
kaią į angliakasių barakus 
Bcntone atvyko visas būrys sa-

vaikai užmušti, 15 sužeisti 
traukiniui užgavus mokyklos 
busą

MABBI.E ROCK, Iowa, kovo 
— Vakar vakarą pasažieri- 

Island

Keturi graikų aviato
riai užsimušė

vie-Vakar Graikijoj dviejose 
tose, Falerone ir Makedonijoj, 
atsitiko 
kuriose 
mušė.

aeorplanų nelaimės, 
keturi aviatoriai užsi-

visiems dykai patarnauti. Pa
sisiūlymas, žinoma, mielai buvo 
priimtas, ir baltais švarkais 
apsitaisę žirklių Skustuvo meis
teriai ėmė dirbti. Beveik kiek
vienas sodybos angliakasys bu
vo nuskustas ir nukirptai, o jų 
žmonos 
tos.

ir dukters nu-bobb-in-

9.
nis Bock Island traukinys 
skerskele užgavo motorinį bu- 
są, kuriuo apie dvidešimt vaikų 
buvo gabenami iš mokyklos na
mo. Du vaikai buvo vietoj už
mušti, penkiolika kitų sužeisti, 
kurių septyni pavojingai. Bušo 
šoferis taipjau buvo pavojin
gai sužeistas.

Tuo metu stipriai snigo ir nė. 
šęferis, nė vaikai nepastebėjo 
besiartinančio traukinio. Nelai
mė atsitiko penkias mylias nuo 
miestelio.

vietinė
(bigh

Peoria, III., sudegė 
aukštesnioji mokykla 
echool). Dalis jos buvo pribū
davote vos praeitą vasarą. Gais
ras padarė nuostolių netoli 
$150,000.

pavieto republikonaiCook 
susipyko labai smarkiai delei 
nominavimo dabartinio guber
natoriaus Small’o kandidatu į 
gubernatorius sekamam termi
nui.

()wen Barton Jonės, turtin
gas Chicagos sportsmėnas, nu
puolė su aeroplanu iš 200 pė
dų aukštumos. Susižeidė. Guli 
ligoninėj.

Trukšmingas katinų 
kraštų spaudos kon

gresas Havanoje
HAVANA, Kuba, kovo 9. — 

Laikomame čia Latinų kraštų 
spaudos kongrese buvo kilęs 
toks trukšmas, , kad be mažo 
neiširo visas suvažiavimas.

Trukšmas kilo dėl kaikurių 
kraštų delegatų pasiūlytų rezo
liucijų, pasmerkiančių Jungti
ne* Valstybes dėl jų intervenci
jos Nikaraguoj ir maišymosi į 
kitų Latinų Amerikos kraštų 
vidaus reikalus.

Pagaliau kitiems, ypač fran- 
euzų delegatams, pavyko truk
šmas nuraminti aiškinimais, 
kad kongresas yra profesinis 
laikraštininkų suvažiavimas, o 
ne politinis mitingas. Rezoliu
cijos galų gale buvo 22 balsais

ifuciiic tinU Atlantic Photo i

Naujasis Vokietijos karo mi- 
nisteris gen. Wilhelm Groener, Į pi.j(^ atmestos 
artimas gen. Hindenburgo drau- ______
gas. organizavęs 
maisto ir amunicijos 
mą ir transportavimą, o 
ro sugrąžinęs iš fronto 
tijos armiją ir sulaikęs 
nuo puolimo Berlino.

karo laiku 
paruoši- 

po ka- 
Vokie- 
kaizerj-

Kaltina bažnyčių ta
rybą dėl sąmokslo su 

kasyklų ponais

Laivas paskandino lai
vą; žmonės išgelbėti

9. — Kolizijoj su Norvegų gar
laiviu Moderni, jūrėse, trisde
šimt dvi mylias nuo New Or- 
leans, paskendo švedų garlaivis 
Dermes. Visi dvidešimt penki 
įgulos žmonės ir du pasažieriai 
buvo išgelbėti.

Kvies Turkiją daly 
vauti nusiginklavi
mo konferencijoje

Tautų Sąjungos Taryba sutiko 
išpildyti Sovietų Rusijos rei
kalavimą; Turkija ir Rusija 
nėra Lygos nariai

Lietuvos žinios
Kauno kalėjime esu 

1,000 kalinių
Klaipėdoj išeinąs “Memelcr 

A.lg. Zeitung” 38 nr. praneša, 
kad dabartiniu metu Kauno ka
lėjime yra apie 1,060 (?) kali
nių, kurių apie 80(1 kriminalinių 
ir apie 800 politinių nusikaltė
lių. Daugumas jau 8 9 metus 
sėdi. Be šių dar apie 200 esą 
areštų namuose.

Areštuotas socialdemo
kratų darbuotojas

Nugina žinias apie! 
arabų “šventojo ka

ro” paskelbimą

Unijos advokatas sako, kad baž
nytininkų organizacija savo 
pranešime nori “nubaltinti” 
angliakasių išnaudotojus

Sultanas Ibn Saudas ne tik ne
manąs kariauti, bet bandąs 
nuraminti besikausiančias 
prfeš britus arabų gimines

KAIRAS, Egiptas, kovo 9.— 
Šeikas llafiz Wahba, kurs ką 
lik grįžo iš Koveito, netoli nuo 
Persų įlankos viršūnės, kame 
jis, kaip sultono Ibn Saudo a- 
gentas, bandė sutaikyti Nedž- 
db ir Irako arabų gimines, vi
sai nugina pranešimus, buk sul
tonas Ibn Saudas paskelbęs 
"šventąjį karą”, ar dagi kad jis 
materialiai remias tas arabų 
gimines, kurios užpuldinėja 
Britų mandatines teritorijas.

šeikas llafiz sako, kad Ibn 
Saudas ne tik nekurstąs karo 
žygių, bet bandąs 
tas arabų gimines, 
šiasi prieš britus.

nuraminti 
kurios šiau-

kovo 9.BASRA, Irakas, 
Britų įgula Kuveite lapo su
stiprinta kariuomenės dalim iš 
Indijos, kadangi bijoma vaha- 
bitų puolimo.

QRH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu, bet apie naktį 
gali būt lietaus; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas, 
daugiausiai žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 38° ir 33° F.

šiandie saulė teka 6:12, lei
džiasi 5:49. Mėnuo teka 10:07 
vakaro.

VVASHINGTONAS, kovo 9. 
— Oliver K. Eaton, angliaka
sių unijos United Mine Wor- 
kers of America advokatas, 
liudydiamas senato komisijai, 
kuri tyrinėja dabar minkštosios 
anglies kasyklų streiką, kaltino 
žinomą bažnytininkų organiza
ciją “Federal Council of the 
Churches of Christ in America” 
(federalinę Kristaus bažnyčių 
Amerikoje tarybą) dėl konspi
racijos su kasyklų savininkais 
ir dėl bandymo savo praneši
me “baltinti”, padaryti savi
ninkus nekaltus dėl nepaken
čiamos padėties, kuri šiandie 
viešpatauja Pennsylvanijos min
kštosios anglies kasyklų srity
se.

Savo žodžiams patvirtinti, 
advokatas Eaton perskaitė iš
trauką iš National Coal asocia
cijos biuletenio, kur pranešama, 
kad tos kasyklų savininkų aso
ciacijos ofise lankėsi F. Emest 
Johnson, federalinės Kristaus 
bažnyčių tarybos sekretorius, ir 
žadėjęs, kad bažnyčių taryba 
tuojau paskelbsianti savo pra
nešimą apie padėtį minkštosios 
anglies kasyklų srityse vaka
rinėj Pennsylvainijoj. ‘lĄiuletc- 
nis pastebi dar, kad “ponas 
Johnson rado tik didžiausių pa
gyrimo žodžių visiems kasyk
lų savininkams, su kuriais jis 
ir jo bendradarbiai turėjo pa- 
kalbėjimų, ruošdami savo pra
nešimą.”

GENEVA, Šveicarija, kovo 9.
Tautų Sąjungos taryba šian

die nutarė kviesti ir Turkiją * •dalyvautų ateinančioje priruo
šiamos nusiginklavimo komisi
jos konferencijoje. Kad Turki
ja butų pakviesta, t(\ prašė so
vietų Rusija, kuri, lygiai kaip 
ir Turkija, nėra Tautų Sąjun
gos nariai.

Taryba priėmė tekstą ilge 
atsišaukimo, kuris bus pasiųs
tas Ispanijai ir Brazilijai, kad 
jos atsiimtų savo 
ir pasiliktų toliau 
jungos nariais.

Nutarta taipjau
siša.u'kimas Kosta Rikai, kad ji 
vėl įstotų į Sąjungą, iš 
ji yra pasitraukusi.

Ginče tarp Vengrijos 
manijos dėl pastarosios
nimo vengrų žemių 'Transilvani
joje, Tautų Sąjungos 
pasiūlė, kad ginčui
Vengrija ir Rumunija sutiktų 
prie dabartinio mišraus arbi- 
tracijcs tribunolo, įsteigto Tri- 
anono sutartim, paskirti dar du 
naujus narius iš per karą bu
vusiu neitralių valstybių. 'Tuos 
du narius nominuos pilti Sąjun
gos tarybai. 'Tasai pasiūlymas 
pagaliau buvo priimtas.

— 1928 m. vasario 11 d. 7^ 
vai. vakaro šakių politinės p<>- 
licijos viršininkas Tomkevičius 
su Sintautų policija padarė 
kratą pas Sintautų Socialdemo
kratų partijos kuopos ir parti
jos tarybos narį drg. Baltrų 
Šuopj. įtartino nieko nerasta. 
Šuopis areštuotas ir išvežtas j 
šakius, vėliau į Naumiestį, o 
kaip girdėt greit bus išvežtas j 
Mariam pole.

buvo

Fed'eralis teisėjas Lindley iš
davė 40 indžionkšenų prieš 
“minkštųjų gėrimų” krautuvė
les. Indžionkšenų reikalavo pro 
bibicijos agentai. Tarpe kitų in- 
džionkšenas išduota prieš Char
les Macermis, 9361 Cottage 
Grove avė., Frank Urbano\vicz, 
8400 Mackinavv avė.

rezignacijas

pasiųsti at

karios,

ir Ru- 
nusavi-

Tarvba

96 karvės sudegė
SUSSEN, N. J., kovo 9. — 

'Trys mylios nuo čia sudegė 
farmerio Johno Elstono darži
nės ir tvartai. Tvartuose sudegė 
taipjau 96 karvės. Nuostoliai 
siekia apie 30 tūkstančių dole
riu .

DĖS MOINES, Iowa, kovo 9.
Valstijos legislaluros sena

tas priėmė bilių sukelti $100,- 
000,000 paskolos valstijos vieš
kelių statybos reikalams.

WANAMAKER MIRĖ

ATLANTIC CITY, N. J., kovo 
9. — Savo “Buck Dili” viloj 
mirė Bodman Wanamaker, ži
nomas milionierius, Ne\v Yorko 
ir Pbiladelphijos departamenti- 
nių krautuvių savininkas.

Wanama'ker,_ kaip apd raudos 
žurnalas Spectator buvo nese
nai pąskelbęs, savo gyvastį bu
vo apsidraudęs $7,500,000.

Gaisras trobesyje 1807 So. 
Clark st. padare nuostolių 
$50,Q00.

BXT„2.J.Naujienų Koncertas

Susikūrė “komitetas 
amerikiečiams pri

imti”
KAUNAS. [Lž], — Vasario 

18 d. prie vyriausio komiteto 
nepriklausomybės atgijimo 10 
metų sukaktuvėms ruošti susi
darė komitetas Amerikos lietu
viams priimti. J valdybą įėjo: 
gener. VI. Nagevičius pirm., 
i>. B. K. Balutis - I-mas vice
pirmininkas, prof. Z. žemaitis

II-ras vicepirmininkas, p. J. 
Kaupas iždininkas, p. J. Ka
rosas — sekretorius; nariai 
p. p. A. Žmuidzinavičius, Kip
ras Petrauskas, .1. Daugirdas ir 
pulk. Skučas.

Pirmam posėdy vasario 18 
d. komitetas nustatė darbų pro
gramą.

šeši pasažieriai bužo, važia
vusio iš Chicagos i Detroitą, 
apsvaigo nuo gasolino gaso du
jų, prasiveržusių j uždarytą ve
žimą. c

Darbai išlyginimui, ištiesi
mai Chicagos upės prasidės ne 
vėliau kaip kokios 3—4 savai
tės nuo dabar. Darbas tęsis 
daug maž 1(1 ar 12 mėnesių 
laiko.

“Naujienų” Kon 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.

VVICKER P ARK S V ET., 2040 W. North Av.,arti RobeySt
..... ....— Pradžia lygiai Penktą valandą po pietą. įžanga Vienas doleris

Į.
I
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korespondencijos]
Detroit, Mich

Skilo SLA. 21 kp. Naujos kuo
pos susirinkimas bus kovo 11 
dienų.

SLA. 21 kp. laikė savo susi
rinkimų kovo 1 d., Lietuvių sve
tainėje. Susirinkimą atidarė 
pirmininkas 2 vai. po pietų. 
Neatsilankius užrašų raštinin
kui, tapo išrinktas kitas. Išrin
kus užrašų rast., pasirodė ir 
raštiška rezignacija senojo už
rašų raštininko. Tai jau antras 
valdybos narys rezignavo.

Seka valdybos rajx>rtai. Tur
tų rast, savo raporte jierskai- 
tė laiškų nuo centro sekretorės, 
kuriame pranešama, kad Pild. 
Taryba gavo nuo 21 kp. narių 
peticijų su daugiau šimto pa
rašų, prašančių išduoti numerį 
dt l naujos kuopos. Pasirašiusie
ji nusiskundžia, kad jie ilgiau 
nebegali pakęsti esančio® seno
joj kuopoj bolševikų diktatū
ros. Toliau seka kiti raportai, 
gana trumpi. Organizatoriai yra 
du, l>et tik vieną narį te prira
šė per visų mėnesi. Ant galo 
raportuoja pirmininkas iš savo 
darbuotės; jis nieko nėra nu
veikęs, išėmus pasiuntimo pa
klausimo Pild. Tarybai kaslink 
konstitucijos spausdinimo lik 
anglų kalboje. Toliau jis bandė 
duoti instrukcijas naujos kuo 
pos valdybai, kaip ji turi tvar
kytis, kaip ji turi paskelbti ka
da ir kur bus naujos kuopos 
susirinkimai. Keista, kad jis 
čia kiša savo nosį kur jam ne
reikia ir kad ir neprašytas ban
do

girdę visi nudžiugo, kad turės 
progą išgirsti gero kalbėtojo 
prakalbą. Antras pranešimas 
buvo apie atvažiavimų didžiu 
lio Chicagos “Birutės” choro 
duoti koncertą Raeino lietu
viams. Jis I us kovo 25 d., 7:30 
vai. vakare, Turners Hali. Pa
sižadėjo visi remti darbais ir 
patys jame dalyvauti. Ištikro, 
birutiečių * laukia visi Raeino 
lietuviai. Ir kas nelaukia taip 
gražiai dainuojančių? Visada 
visi trokšta klausytis “Birutę” 
dainuojant!

šv. Kazimiero parapijos lie
tuviai katalikai savo dievnamy 
turėjo' svarbias pamaldas. Bu
vo daug kunigų ir keli augšti 
kunigai. Ceremonijos atsibuvo 
kovo 4 <1., po pietų.

centais ir iš
Atliktas

Darbai Bacine, kaip ir vi
sur, eina silpnai; randasi daug, 
kurie negali gvuti darbo, bet 
nėra labai sunkios aplinkybės. 
NAritičiam vis pragyvenimą ga
lima pasidaryti.

— M. Kasparaitis.

jų, monologų ir dainų, bet juo- laužiu ]Kigclba, “open shop” są- barakuose ar šėtrose ir kenčia 
cingas ir nenuobodus. Po pro- lygomis, mokėdama 1917 m. al- 
framo vėl prasidėjo šokiai.'gų skalę, šios kasyklos buvo 
uos pradėta dideliu ratu pa-.iminės, bet balandžio 1 d., 1927 
okus “Noriu miego”. Paskiau! 
uvo ir lietuviškų žaismių: 
Batelis”, “Dėdė atvažiavo” ir

k. Po to vėl šokiai.
Smagu, kad jaunuoliai gali 

tokius gražius vakarus sureng
ti. Jaunuolių orkestras irgi 
gražiai griežia, nors dar nese
nai susitveręs. Orkestrų moki
na J. Leiponis ir ištikrųjų ver
ta jį pagirti, kad jis į tokį trum
pų laikų taip gerai orkestrų 
sumokino.

Kovo 11 d., toj pačioj sve
tainėj tas pats orkestras ren
gia tokį pat vakarėlį, tik su 
nauju programų, 
rėtų savo vaikus 
kestro prirašyti, 
geras kultūrinis

myli ir verta jos

Tėvai gi 
prie to 

nes tai 
daubos,

tu- 
or- 
yra 
visi

m. pasibaigus nutarčiai su U. 
M. W. of A. unija, kasyklos 
liko uždarytos ir stovėjo-užda
rytos iki šiam laikui. Tečiaus 
visoje šalyje siaučiant nedar
bui, ta proga panorėjo pasinau
doti ir Hillman Coal Co. ir 
ėmė dirbti su streiklaužių pa- 
gclba.

šioje apielinkėje, Wasbington 
paviete, jau visos' didžiosios 
kompanijos operuoja savo ka
syklas su streiklaužių pagel
iau

Streikuojančių angliakasių pa
dėtis yra, labai varginga. Di
džiuma jų žiemos laiku gyvena

JOS. F. BUDRIK
Muzikos Krautuvė

Dabar stebėtinai žemos kainas 
ant aukštos rųšies

PIANŲ, RADIO, 
PHONOGRAFŲ

muzikų 
vintis.

21 k p. skilo. Bet man 
kad Pildą moji Taryba 

darbiečlų ir nedavė

diktuoti naujajai kuopai 
manau, kad ji mokės apsei- 
ir tinkamai susitvarkyti ii 
jo pagelbės. Juk kuopa ii

ti 
be
skilo dėlto, kad ponas pirmi
ninkas su savo šalininkais Įve
dė betvarkę kuopoje, kurios 
daugiau nebegalima buvot pa 
kęsti ir todėl rimtesnieji ir

sutverti nauj

SLA. nariai 
su bclševiki

t va riti ilgesnieji nariai ir parei
kalavo leidimo
kuopų, kurioj senosios kuopos 
betvarkės ir diktatūros nebū
tų.

Naujoji kuopa dar nėra iš
sirinkus valdytais, nes dar susi
rinkimo nelaikė. Naujosios kuo 
pos numeris bus 352. Pirma 
jos susirinkimas bus kovo 11 d. 
Lietuvių svetainėje. Į jį yn 
kviečiami visi tie 
kurie nesutinka
diktatūra senojoj kuopoj. Man 
daugelis narių yra sakę, kad jie 
buvo pasirengę visai apleisti 
SLA., jei centras butų atsisa
kęs leisti sutverti naują kuopą 
Dabar leidimas jau gautas ii 
kovo 1! d., Lietuvių svetainėje 
2 vai. po piet, bus pirmas SLA. 
352 kp. susirinkimas, kuriame 
bus renkama ir naujos kuopos 
valdyba. Visi, kurie esate pasi
rašę ant peticijos, o ir kurie 
nesate pasirašę skirtumo nė
ra, jei tik nenorite bolševikų 
diktatūros, ateikite į šį susirin
kimą.

Toliau s< kė komisijų rapor
tai. Prelekcijos rengimo komi
sija pranešė, kad svetainė pa
imta kove 18 d. ir yra pakvies

Požėla vėl risis Detroite

Kovo 20 d. Požėla vėl aplan
kys Detroitą. Jis risis su žino
mu visoj Amerikoj graikų ris- 
tiku, John Kiloniu. Kilonis da
bar sveria 180 svarų; taigi 
maždaug tiek pat, kaip ir Po
žėla. Jis yra vikrus ir smarkus 
ristikas. Tad jo susikirtimas su 
Požėla tikrai užims kvapą pub
likai. Kadaise Požėla parito Ki- 
lonį greko-romanų stiliumi. Da
bar Kilonis rengiasi iš visų jė
gų atkeršyti: paristi Požėlą 
amerikoniškai.

Kitoj poroj risis rusas Al. 
Ermakovas su Farnier Niek. 
Vėliau dar bus paskelbta ir tre
čia pora. Ristynių vieta — 
1343—49 E. Ferry Avė., netoli 
nuo Russell St.

kaip centras galėjo leisti 
ir net išdavė numerį 
kuopai, o labiausia apie 
sekretorės įsakymų, kad 

priduotas narių 
rasti n i n-

Detroit, Mich

a poras daktarų, kurie aiškins 
ų>ie sveikatų. Patartina na- 
iams atsilankyti. Užpereitame 

susirinkime buvo kalbėta apie 
jaunuolių kuopos sutvėrimų. 
Tas darbas liko paliktas orga
nizatoriams. Iš organizatorių 
aportų betgi pasirodė, kad jie 
uo reikalu nieko neveikė.

Buvo perskaitytus atsišauki
mas iš ”rėvynės”, prašantis 
>ašelpos vienam 293 kp. nariui, 
įnešta, kad iš iždo butų |>askir- 
a $10, pataisymas, kad butų 

paskirta $15 ir pataisymas 
prie pataisymo, kad dar butų 
ir ant vietos parinkta aukų iš 
narių. Pastarasis praėjo ir liko 
surinkta $12 su
iždo paaaukota $15.' 
puikus darinis, ir tai be jokių 
barnių ir diskusijų.

Naujus reikalus svarstant, 
Doras narių, jų tarpe vienas 
let ir daktaras, negalėjo nu- j 
•imti ir vis klausinėjo pirmi-1 
įlinko, 
"verti 
naujai 
•entro
kaip tik bus
ųrašas, kad kuopos 

kas tuojaus išduotų perskėlimo 
’akštus. Esii, ar negali kiek
vienas narys pats ateiti ir pa
mišyti persikėlimo lakšto — 
nat tada bolševikams butų ge- 
a proga ir didelio smagumo 

kiekvieną tokį narį gerai iško- 
ioti. Tikra bėda, kad centras 
’ar nėra bolševikų rankose! O 
dusų 21 kp. diktatoriai buvo 
irisirengę atlikti daug darbo, 
'tai buvo nusikaltę keli nariai 
r buvo reikalinga juos nubaus- 
i, nors keliems mėnesiams 
uos suspenduojant. Prie to 
au buvo daug rengtasi, o xda
bar viskas nuėjo niekais. Už tai 
musų bolševikai nors tiek nuta- 
ė, kad reikia parašyti ]>asta-

’>a “Tėvynės” redaktoriui dėl 
čekio t; n skelbimo. Susirinki
mas tuo •• pasibaigė, su di- 
žiausiu širdies peršuliu beiše
ik ams.

Kovo 4 d., <)swiata svetai
nėj, prie 28 ir Magnolia gat
vių, buvo juokų, žaismių ir šo
kių vakarėlis, surengtas Young 
Pioneers orkestro, susitverusio 
prieš dvejetą mėnesių iš čia 
gimusio jaunimo, Išpradžių bu
vo lietuviški šokiai ir visi link
smai juos šoko — ir seniai ir 
'aunimas. Seniai moka tuos šo
kius iš Lietuvos, o jaunimas 
yra linkęs prie naujų šokių ir 
greitai juos pramoksta. Net 
jražu žiūrėti, kaip čia gimu
sios merginos gražiai šoka lie
tuviškus šokius; bet ir 
lai neatsilieka.

Prieš 9 vai. prasidėjo 
programėlis. Nors buvo

keista, 
neatskirė
jiems naujo numerio, o atsky
rė seniausius tos kuopos vei- 
kėjb. Man atrodo, kad tai yra 
neteisingas pasielgimas.

— Vakarėly Buvęs.

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko

Velykoms Pinigai į Lietuvą
Pigiausios Kainos — Greitas Patarnavimas 
Mes vokuojame tik $10.30 už 100 litų 
Didesnės sumos proporcionaliai pigiau

Mes Parduodam Laivakortes Į Ir 
* Iš Lietuvos

$107 j Lietuvą 
$118.50 iš Lietuvos 
$181 į Lietuvą ir atgal

Visos informacijos suteikiamos maloniai veltui 
Atsišaukite prie langelio 15, 16 arba 17

JUSU BANKAS

Grojiklis Pianas, labai gra
žus su visu įrenginiu už $219

Baldvvin, Hamilton, Maho- 
gany grojiklis pianas .... $185

Kimball Walnut Grojiklis
Pianas už $295

Atwater Kent model 37-A
C. Electric, setas už .... $88

Freshman AC. 6 tūbų už .. $98
Radiola 17 už ..................  $125
Spartan ............................ $110
Diamond T eleetrie už ... $95

vaiki

juokų 
trum

pas — susidėjo iš deklamaci-

SLOGOS IAGYOOMOS ARBA
PINIG*»

ui

ddC.

■lovlkello 

aitroka 

dr! OO 

•yklq

4*

V*'"

Racine, Wis
S. L. A. 100 kuopa laikė 

icrtaininį susirinkimų kovo 4 
1., 2 vak po pietų. 12th Street 
’lall. Kaip ir visuomet, 100 
kuopos susirinkimai esti drau- 

iški, be ginčių ir kitokių iml
iausių r.i susipratimų. BaĮsavi- 
nai atidėti i balandžio mėne- 
q; apie rinkimus j Centro val- 
lybą bus pranešta kiekvienam 
lariui per atvirutę.

Bėda su kai kuriais musip 
kuopos nariais, kad tingi 
liti užsimokėti bent syki į 
mnesius narines mokestis, 
apsileidimų patiems gali
seiti riestai, kada lieka suspen- 
luctais. Padarė susirinkimas 
vienų svarbų nutarimų, bet kol 
kas apie jį užtylėsiu; apie j j 
visi sužinos tik kada pasiro
dys galimybė jį įvykinti. Ke
li tas gerų sumanymų iškelta, 
bet jie liko atidėti tolimesniam 
laikui.

at>

pri-

Iš Sandaros 35 kuopos buvo 
du svarbus pranešimai su kvie
timais. Pirmas, kad bus pra
kalbos kovo I I d., trečiadienio 
vakare, Dzendzeleto svetainėj 
ir kalbės “Naujienų” Redakto
rius P. Grigaitis. Apie lai iš-

Pašlapę Kojos Gali Reikšti

ŠALTJ
Liuoai 

Viduriai 
Snlaikn

Stabdykite ji su HILL’S. HILL’S 
Cascara-Bromide-Quinine tablctai sustab
do šaltj i vien.} dieną, nes jie atlieka ketu- 
rius svarbius darbus sykiu. Del saugu
mo imkite tik tikrą HILL’S, raudonoje 
dėžtj, 30c. Vbosc aptiekose.

Just-iT
kj OINTMENT I

Praialina 
GALVOS tr KIIU- 
TINR8 SLOGAS 
‘Ir 1OO kltq. 

Nualplrklt alovt* 
keii Shuidie.

PILNAS t'ZGANEDtNlMAH ARBA 
PINIGAI GRĄŽINAMI

xxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxx

Atwater
Kenj^

THE NEW

AC Sėt
MODEL>7 f“

tūbų, Vienas Dial, A. C. setas, 
Turi la- 

Groja tiesiai nuo

6 
gražus satin užbaigimas, 
bai stiprų balsą.
elektros jėgos. Mažiau tūbų .... $88

• Nereikia baterių 
arba baterių pavaduotojų

TAI PUIKUMAS Kadio Pasaulyje! 
Visas elektrinis priimtuvas — kai
nuoja daug mažiau negu Kadio se
tai. Tai yra Geras Kadio! Atwa- 
ter Kent tą garantuoja — merf irgi 
garantuojame Geriausiai ATSI- 
LANKYKIT ŠIANDIE — nes skai
čius yra aprubežiuotas.

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO
3621-25 S. Halsted St.

■■■■"■----------------------------- - .JU. T .......................................................■ ■■ ■ |

IMPERFECT IN ORIGINAL 'j

BENTLEYVJLLE, PA. - Va
kario 21 <1. ir šioje apielinkėje 
Hillman Coal Co. pradėjo ope
ruoti savo kasyklas su streik-

SERGANTI ŽMONES!

Depositors State Bank
4701 South Ashland Avenue

Atspindi Rytojaus Reikalavimus

Sonora-Brunsvvick Phonografai 
su Kadio krūvoje 1928 mo

deliai. Kainos žemiausios.
Lengvi Išmokėjimai.

i Krautuvė atdara vakarais ir 
! nedaliomis iki 2 vai. po pietų.

Jos. F. Budrik (Ine.)
3417-21 So. Halsted St. 

CHICAGO
Tel. Boulevard 4705

\ i i

< HMM

h f
iv*

Geras Šiandie ir Rytoj
todėl, kad geras iš praeities

Hudson vadovavimas “mode” yra dar ki
tas išreiškimas vertes, kuri buvo pirmu
tiniu principu Hudsonų išdirbinėjime iš 
pat pradžios.
Resursai kurių moderninėmis kainomis 
karai yra atsiekė yra aukščiausios me
chaniškos galimybes šiandie, jos yra pui
kiai pritaikintos, kad ir vėl vadovavus 
puikume, patogume ir gražiausioje išžiu- 
roie.
Turtingumas ryšių visų smulkmenų ku
rias jus matote, pajausite ir pačiupinė- 
site — ir kiekvienas jo padailinimas — 
yra typiškas ir išreiškiantis Hudsono rų- 
šį ir yra garantuota vertenybė.
Pirkėjai gali mokėti už karus iš savo įplaukų if tik 
biskį primokėti už nuošimčius, pristatymų ir apdraudę

NEW
HUDSON PRICES

118-irtch

Ali prlccs f.o.b. Detroit, plūs 
tvot' VXCi3V tUX

Coupe
(Rutnble Seat $30 cxtrii)

$1265
i

Sodan 1325
Coach 1250

t27-lneh chassu
Standard Sedan $1450
Custom Victoria 1650
Custom Landau Sedan 1650
Custom 7 Pass. Sedan 1950

rmv HUDSON Super-Six
Essex-Super Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite į pardavimo, kumbarj 

reikalaukite lie tuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company ot Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais.

Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi- 
le kokia LIGA 
arba SILPNU- P 
MA. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI 

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.

kampas Monroc St., Chicago.
Criily Building. — Imk elevatorj iki 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti gerinus} gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li- 
jrų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialis 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakaro. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlvj, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

Garsiiikites Naujienose
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George Clnsholmo advokatai 
savo su- 
jis nėra

ins jį, nužudžiusį du 
nu, įrodinėdami, kad

namuo-

Trude.
AVilliama
Imperini

18-tos gatvės apie 
linkę

Du

Prapuolė Arthur Curtis, < 
metų bernaitis, I 115 Maple st. 
Evanston. Bijoma, kad jis ta 
po pavogtas.

8

Banditai apiplėšė 
Bochells, sekretorių r C
Ckancns & Dyers komiam i jos, 
2123 Lincoln avė. Apii 
jo paties namų 
512 Addison st.
teko žiedo $750 vertės, 
(lėlio $150 ir pinigais 
lenu, cRasta nušautas Martin BIu- 

dan, buvęs biznio agentas Elec- 
trical NVorkers unijai, jo mink
štų gėrimu krautuvėje, 1925 So. 
Crawford avė. Prie jo rasta 80 
doleriu.

koridoriuje, 
Bochells ne

ini k ro-

metų, 
posūnis,

Buvo apsvaigę mm gaso VVm. 
Kunle, jo pati ir duktė 
se adresu 71 I Gnrdncr 
gaivino ugniagesiai.

Teisėjas Danio! P.
municipalis teisėjas, leido Ar- 
tburui Haggenjos paduoti aukš
čiausiam Illinois valstijos teis
mui apeliacijų sąryšyje su nu
baudimu jo $5.00 už pastaty
mą mieste automobiliaus. ši 
apeliacija bus perkratinėjama 
aukščiausiame teisme kada nors 
birželio mėnesyje. Teismas tu
rės išrišti, ar draudimas laiky
ti autus vidumiiestyje prie ša- 
lygatvių yra konstitucinis, ar 
ne.

jauni lietuviai už plėšimus 
nuteisti kalėjiman

Edvardas Cicinski, 19 
krautuvės savininko 
išgirdo išdaužto lango barškė- 

ijimą. Jis pagavo revolverį ir 
šovė. John Kusek, 4511 So. Laf-

Chicagą aplankė Irancuzai |jn st., pagriuvo šaligatvyje. Du 
oro lakūnai, kapitonas l)ieu-|jo draugu pabėgo, bet vėliau 
donne ir leitenantas Joseph k 
Brix. 
eime, \Vvo.

buvo suimti. Kusek pašautas 
tur būt mirtinai. Jis bandė api
plėšti krautuvę adresu 1433 \V.

Cbicagos biznio taryba ren
giasi pastatyti sau trobesį 40 
aukštų. Jis 
State gatvės pusėje, 300
tolumoje j pietus nuo 
Buren.

gatvėj, 
pėdų 
Va n

Mit sto tarybos nutarimu, vi- -----------
■atvių taisymo darbas į. Pasak John Hoellen, 47 war- 

šiaurę nuo Madison gatvės bus dos aldermanas, sako, kad 
atimtas iš gatvių Departamen-; tiesimas dabartiniu laiku pla
to ir pavestas privačiams kon- cių gatvių Chicagoje gal ir 
traktoriams atlikti. lyra reikalingas. Bet plačios

! gatvės reiškia didesni pavojų 
tpėstininkams, kadangi tokiomis 

smarkiau va-

skaus
mais

xxxxxxxxxxxxxxxxixxxx^xi

Reumatizmas
Sausgėlė

Nesikankykite savęs 
Reumatizmu, S

Kaulų Gėlimu, aiba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMPOUNI) mo- 
stis lengvai prašutina 
nėtas liga 
gybė 
vonęs 
per paštą 55c

Dukart tvirtesnė
Knyga

viršmi- 
mums šiandie dau- 

žmonių siunčia padėka- 
pasyeikę. Kaina 50a 

ar dvi už $1.05. 
75c.

“ŠALTINIS SVEI* 
augalais gydytiem, 

kaina 50 centu.

JUSTIN KULIS 
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

mONAFUOUTĖS
Mano naujai, artistiš 
kai ištaisytoje studijoj* 
Mano ilgų me- 
tų patyrimas 
ir nuolalin i K 
sekimas 
jų išrad i m ų 
paveik s 1 t 
traukime ūžti 
krina jums 
rą darbą.
Be extra p r i- j?
mokėjimo va- 
žiuoju nuloto- 
Ąrafuoti namus, paprrabus’ polu

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street, 
Telefonaa Yards 1516 

Chicago, III.

BOHEMIAN STYlf
Genuine

MALT-[XTRACT.
COh<ENTRATED - FROM^

Prime barley malt 
packed by

J i gatvėmis
3 įžiuoja.
H I

autai

o o 
Ketvirtadienio 

įsilaužė Boring

o 
naktį plėšiką’ 
Manul’acturinp 

: kompanijos ofisan. Išsprogdino
I dvi saugiąsias šėpas, išsinešė 
netoli 750,000 vertės brangme- 
nų, bondsų ir grynų pinigų. Be 
to, jie išnešė kai kurias bran
gias popieras, kuriose buvo 

Į surašytos gamybos procesų 
formules, o taipgi sųrašus kom
panijos kostumerių. Boring 

i Mfg. kompanijos ofisas yra 
1325 So. Cicero Crt.

8 » 8

3 ■ valdininkai pasižaddjo koope- 
’ruoti, idant palaikius ežerų van- 

.įldenį švariu. Tos valstijos yra: 
2: Minnesota, Indiana, VVisconsin, 
SjObio, Pennsylvanija, Miehigan, 
SĮ^cav York.

O » O
Cook pavieto mokyklų biud- 

$ žetas 1928 m. padarytas $84,- 
j 003,221. Jis—$7,003,221 dkk's- 
' nis, negu 1927 m.

<» » »
Sąmatai rodo, kad šių metų 

taksai bus 18 centų aukštesni 
ant kiekvieno $400 turto, kaip 

! kad pereitų metų taksai.
Wm. C.hokiis, 626 Blue Is- 

£ land avė. ta|>o pašautas ketu- 
girinis šūviais. Harry George, 630 I 
x į Blue LsJand avė., kuris |>ašove 

Chakų ties 630 So. Halsted st., 
X pareiškė policijai, jogei Chokas 

j atėmęs iš jo $18.00.

>5 Vakar ^miestelyje Gary, In
diana, prasidėjo konferencija 
valdininkų trijų valstijų, ku
rie svarstys klausimų kaip ap
saugoti Cbicagos geriamų van
denį nuo teršimo. Konferenci
joj dalyvauja trys gulx*mato- 
Iriai ir daug kitų stambių val- 
i (liniukų.

L0W RENT
pi- 

ren- 
be-

už

Musų 
gios 
dos ir 
vertei k o s 

pelno jums 
* y pasi daro

taupinimas 
Q iš musų 

n dirbtuv ė s,
na! 

dirbtuvės kainas (factory

jūsų rakandai darosi se-

Bohemian Style Malto įstaiga yra 
seniausia, stipriausia ir geriausiai 
užganėdinanti visus savo augštos 
rųšies maltais, kurie yra šviesus, 
tamsus; su, ar be apynių; švariau
siai sutaisyti, stikliniuose induose; 
tai yra tyriausia ir stipriausia mal
tas. Pabandykit — tikrai užaiganė- 
dinsit. Musų krautuvėj galima gau
ti įvairaus reikmenų. Viską prista
tome i visas dalis miesto. Galima or- 
deliuoti telefonu.

G. JOKUBONIS
1747 S. Halsted St.

Tel. Roosevelt 7552

mus
I price).
■ Kada _ . .
nir. susidėvę, nublukę arba spato- 
ti, vienasj iš geriausių išėjimas 
jums reikia perdirbti. Mes jums 
perdirbsim, kaip naujus, už ma
žą sumą pinigų. Del pasitarimo, 
mus pašaukite šiandien.

Ant namų setų mes priimam ir 
senus. Atvežam ir išsivežam, ne
paisant kokioje dalyje miesto esa
te, be atlyginimo. Savininkas

D. KISSEL

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP
Parlor sete made to order

3327 Archer Avė.
Show Room 3806 Archer Avė. 

Phone Lafayette 8936

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš 

opos. Kam jie priklauso, tegul 
mcina į vyriaus^} paštų (Clark 
r Adams gatvių) atsiimti. Kei
čia klausti prie langelio, kur 
>adėta iškaba “Advertised Win 
low” lobej nuo Adams gal 
/ės, pasakant laiško NUME 
4 J, kaip kad šiame surašė pa 
iymėta.

905
909

918

926
928
929
943

963

978
997

1005
1009

Eu

Laiškus paštas laiko 
Baronas Kazimerius 
Buozis Klcm

Domas Louis
Dromantaite Juzepa 
Gasparka Jurgis 
Gelis Ondrej 
Golubickas 
Jankieviez I 
LeckOAvska 
Lauickcne 
Loepa Cbas
Mali noi\vs*k is Kaz i i n ier 
Markūnui Justin 
Povilaitis. B 
Vikonis Kazis 
Zdanavice Jonas

Boleslatv
LudKyika
Zuzana

ko apiplėšia National Tea Co. 
sankrova 1909 So. Halsted St., 
kurios vedėju yra lietuvis Anta
nas Kukštelė.

Plėšikus sugauti liko paves
ta lietuviui policistuį Ben Šur
mulį iš ('analport Avė. policijos 
stoties. Ir jis veikiai juos su
gavo. Pasirodė, kad tais plėši
kais buvo du jauni lietuviai 
John Hcželo, 21 m. amžiaus, 
gyvenęs Nevvberry gatvėj, arti 
18 gt. ir John Petrokas, 17 m. 
amžiaus, gyvenęs 667 W. 18 
st. Abu prie kaltės prisipažino.

Po ilgo atidėliojimo,* bylos 
nagrinėjimas įvyko ketvirtadie
nį, prieš teisėjų Brothers, kri
minaliniame teisme. Kaltinto
jais buvo valstijos prokuroras 
ir apiplėštosios sankrovos ve
dėjas p. Ant. Bukštelė. Teisė
jas stengėsi atsižvelgti į kal
tinamųjų jaunumų, bet prieš 
juos stovėjo jų ilgi kriminali
niai rekordai. Petrokas be to, 
rodos, yra pabėgęs iš Bridewell 
kalėjimo. Juos pirmiau dvi to 
dalyko buvo teisęs nuinicipalis 
teisėjas Allegretti 1 metams 
Bridewcll kalėjiman, b*et jie 
nabijoję gryšti j tų, kalėjimų, 
:š kurio vienas jų buvo pabė
gęs, tad bylų perkėlė į krimina
linį teismą. Teisėjas Brothers 
betgi nerado galimybės sušvel
ninti jų bausmę ir abu juos nu
teisė nuo 1 iki 10 metų Pon- 
tiac kalėjiman.

Abu nuteistieji vaikinukai 
yra baigę parapijines mokyk- 
as. — R. .

Joseplt Glaser, savininkas 
1 ’lantatioiD kavinės, kuris ne
senai buvo rautas kaltas •de.l 
puolimo U metų merginos ir 
nubaustas 10 melų kalėti, da
bar vėl traukiamas teisman 
sulyg skundu kitos merginos 
— 17 metų — buk jis užpuo
lęs jų. Glaser areštuotas jo bu
le. 4637 l)rexel boulevard, kur 
jis gyveno po bondsu, kai mer
gina telefonavo policijai šauk
damos! pagalbos.

Grant Works 
Pharmacy 

4847 W. 14th St. 
užlaikome šviežią tavorą, kai-Mes užlaikome šviežią tavorą, kai

nos yra 'mažesnės noku kitur 
Teisingai ir atsargiai išpildome re
ceptus. Užtikriname, kad suteiksime 

Jums pirmos rųšies patarnavimą.
John Malacbauskas, R. Ph.

PIRMAS METINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Dovanos kiekvienam, 
net ir vaikams 

Labai specialis išparda
vimas šių ta vorų:

Trinimui alkoholius, pante 49c. 
Rusiškas mineralinis aliejus, 

pante ..........................
Norwegian Cod Liver Oil 
Milk Magnesia dantims 

“pašte” ......................
Amoloz Baby Cough Syrup 
Karštam vandeniui buteliai 

Mes specializuojamės. į “ 
pounding” receptų

Universal Pharmacy 
Frank A. Shimkus 

R. Ph. G. 
3301 So. Halsted St. 

Yanls 1826

85c.
85c.

34c.
39c.
99c., 

com-

Kilo gaisra^ Halsam Product 
companijos dirbtuvėje, 4114 
{ąvensvvood avė. Nuostolių 
Jais ras padarė apie $100,000.

...  L ■.JI|Į.A’!X —" . ..

AUTOMOBILIAI FALCON KNIGHT
Dabai* yra 

<■ moturiniH 
ir HtipruH.

4

nmziiK 
luiran,

durą
durų

veikimo.
kūnu yri

coach ......

n m 
rodi*, 
•u

oKonomljoH ir grožfis. AeAivj eillnderhi "eleeve" 
paselintus pagal itmAiu. 45 arkliu jegoa. grei-

...........................................   siyaa

. ...................................    5>i:i:i5
laėtu'sių išniokčjimni

i’iinai pinotas ir (laatatomns prie jūsų namų, turi užpakalinius bumperiua, 
Ironto ir užpakaliu "snubbers I ratl) Hendix breknu. ekstra (ajeri, ‘‘tube 

r tajeru uždangai:), automatiškas lango nia alytojas, užpakalyj pudeliu veid- 
sustojiiiio šviesa, ir "nūn visur ' užraktas. Vartoti karai imami i mainus 

K<*ru atlyginimu. ’l'mpgi turine daug vartotų karų visuomet.
(iirant uotas l’atarnavimas

Atdara nuo k ryto iki 10 vakaro. Nedidiomia nuo K ryto iki 5 vakaro.

AUSTIN KNIGHT MOTOR SALES
Phone Austin 9022

CHICAGO, ILLINOIS
4748 Chicago Avė.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, £5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iieg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:3t vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Pasinaudokite Proga
Iš priežasties Vlado Grabausko mirties, bu
vusio vieno iš savininkų Brisk Parlor Mfg. 
Co.- jo dalį parlor setų išparduoda už labai 
nužemintą kainą- Todėl visi, norinti pirkti 
parlor setų, kviečiami pasinaudoti šia retai 
tepasitaikančia progą pirkti'frontinius se
tus už labai pigią kainą.

*Brisk Parlor Mfg. Co.
Barbora Urbaite, vedėja

3016 Archer Avė.
Biznio Tel. Lafayette 5053

Rezidencijos Tel. Lafayette 8440 
šventadieniais matyti pagal sutarimą.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514*16 Roonevelt Rd. 
arti St. Louis Ava. 

CHICAGO, ILL.

KAM RŪPINTIS APIE
INCOME TAXUS

Nedaro skirtumo ar jus daro
te biznį su musų Banku ar ne, 
mes norime pagelbėti jums su 
jūsų Income Taxų problemomis 
dykai. Musų noras yra suteikti 
jums patarnavimų maloniai ir 
tai buvo mūsų Banko svarbiau
sia užduotis. Ir Bankas nuolat 
augo ir įgijo gerų vardų su geru 
patarnavimu. Ateikite į musų 
Bankų ir pasiliuosuokite nuo 
rūpesčių apie jūsų Income 
Taxus.

P-nai: MACIKAS, SEDEM- 
KA, JAGMINAS, RIMKEVICZ 
IR MICKEVICZ yra pasirengę 
Tamstoms visuomet nuoširdžiai 
patarnauti.

Peoples s Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av.

Chicago
Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir gero patar
navimu.

Specialiai Per 10 Dienų
RADI O 

BARGENAI

Crosley 6 tūbų, 
gražus 
Ą. C 
tiktai

kabinetas
elektrik

... $86.50

Mohak 
bų ....

bu

Atwater
už .......

Freshman ..

Thermodayne 
tūbų už .......

$15

6
$19

Brunswick - Ra
diola ........... $98

16088 Pas drau
gą. Julių 
I>ietuvoj mados

26054 Barbora 
Kad nėr alaus

26053 Sharkis 
Sena Jaunystė

26052 Senas 
Draugas

16072 MunŠainiu- 
kas

Sharkey daina

16071 Karvutė 
Doleris

Kent
$26

šitas gražus grojiklis pianas už S265
Spartan .... $115

Nauji Rekordai 
VANAGAIČIO

VICTROLŲ
BARGENAI

Victor Ortapho- 
nic vertės $150 
už ............... $49

šitas naujas Atwater Kent model 37 už S88

šitas naujas Freshman A O. 
Elektrik setas $127 šitas nauja* Atwater Kent

AC,SeU# $124

PIANŲ 
BARGENAI

Hamilton Play
er/ ............... $165

Bemard Pley- 
er ............. $135

Story 
Player
Stark 
už .....

& Clark
........ $119

Player 
......... $95

Gulbransen Plav- 
er .............. $290

Kimball Play
er ..............  $290

Stradford Play
er ............... $295

Columbia vertės 
$150 už ..... $59

Senora 
$125 už ....

vertės
$49

Brunswick 
t ės $150 už

ver-
$42

Kitų Phonografų 
kainos $9, $12, 
$18, $20 $23 iki 
$60,

Didelis pasirin
kimas aukštos rų 
Sies Phonografų, 
Senora — Brun- 
svvick. Kainos
iki .......... $1000.

Dabar suma
žintos

Agentūros visų gerųjų radio išdirbysčių R. C. A. Harward, Spartau, Senora, 
Atwater Kent, Brunswick, Columbia, Crosley, Western Electric, Freshman.

Lengvus dalimis išmokėjimai

JOS. F. BUDRIH. Ine
i 3417-21 So. Halsted St

Telephone Boulevard 4705 Chicago, Illinois
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Aiblished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

173* South Halsted Streal 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 850t

Ektttor P. GRIGAITIS

Subscription Rateai
38.00 per year in Canada.
|7.t0 per year outside of Chicago, 
38.00 per year in Chicago.
8c. per copy._____________________
Entered as Second Claaa liatter 

liarch 7th, 1914, et the Poet Office 
of Chicago, III., onder the act of 
liarch 8rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So Halsted St, Chicago, 
(U - Telefonas: Roosevolt 850&

KETURIOLIKA METŲ!

“Naujienos” persirito per “nelaimingąjį tryliktąjį 
numerį” savo amžiuje ir susilaukė keturiolikos metų!

Keturiolika metų gyvavimo, kovos ir darbo.
Keturiolika metų nuolatinio augimo.
Keturiolika metų ištikimo tarnavimo plačiajai vi

suomenei.... i . Į
Ryto, kovo 11 d., Wicker Park svetainėje rengiama 

didelis metinis “Naujienų” balius ir koncertas šioms 
sukaktuvėms pažymėti. Skaitytojai, rėmėjai ir bendra
darbiai yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į šią “Nau
jienų” iškilmę ir praleisti keletą smagių valandų tarpe 
savo draugų!

VIETOJE BALSAVIMO DEKRETAI

“Lietuvos Žinios” įdėjo ilgą pasikalbėjimą su p. 
Voldemaru, kuriame tarp ko kita skaitome:

“Ar yra galima, p. pirmininke, kad butų su
šauktas seimas dar prieš sumanytas reformas?

“Ne. Sumanytos reformos numato seimo narių 
skaičiaus sumažinimą ir todėl prieš tai turi įvykti 
konstitucijos pakeitimai.”
Bet kada bus žadėtasai referendumas konstitucijai 

pakeist;, p. Voldemaras dar nežino. Jį iki šiol reikėję 
dėl įvairių priežasčių vis atidėlioti. Už tai jisai sako, 
kad konstituciją galima pakeisti dekretu.

“Faktinai tendencija dekretuoti (dekretais leis
ti įstatymus. “N.” Red.) pas mus nėra naujiena.”
Taigi balsavimai tautininkų valdomoje Lietuvoje 

galutinai “eina iš mados”. Pasilieka tik valdžios dekre
tai. “Progresas” — ar ne? .

—■--------------- -

Apžvalga
i ■■ I

NEGRAŽUS IR NEDORAS VI
SUOMENĖS MULKINIMAS

(Del Plečkaičio bylos)

“Naujienose” pastaromis die
nomis buvo perspausdinta dve
jetas pareiškimų, liečiančių pa
garsėjusiąja Plečkaičio bylą, 
kuri dar iki šiol nepaliauja in
trigavusi Lietuvos visuomenę. 
Vienas tų pareiškimų buvo pa
ties Plečkaičio, kuris griežtai 
sako, kad Lietuvos tautininkų 
iškeltas prieš jį kaltinimas dėl 
tariamo “bendradarbiavimo po
litinei policijai” neturįs jokio 
pagrindo. Antras pareiškimas 
buvo Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos pirmininko, St. Kairio, 
paskelbtas formoje pasikalbėji
mo su “L. Ž.” redakcijos atsto
vu. Drg. Kairys sakosi neturįs 
jokių įrodymų apie Plečkaičio 
tarnavimą žvalgyboje, o tikėti 
Voldemaro organo arba jo val- 
dininko tvirtinimais, neparem
tais jokiais įrodymais, negalįs.

Dabar mes randame Lietuvos 
laikraščiuose daugiams medžia
gos šituo klausimu. Matyt, i*) 
to, kai spaudoje pasirodė aukš- 
čiaus minėtieji pareiškimai, tai 
naujasis Kauno oficiozas, “Lie
tuvos Aidas'*, rado reikalinga 
vėl sustiprinti savo žmonių 
“dvasią” ir vasario 20 d. įdėjo 
sekanti straipsnelį:

“Ar jau įsitikino? (Del
Plečkaičio “žygių”.)

“Iš socialdemokratams ar
timų sluoksnių teko patirti, 
kad vienas jų centro komite
to narių, rodos, p. Bielinis, 
šiomis dienomis yra gavęs iš 
visai autentiškų šaltinių įro
dymų, kad Plečkaitis tikrai

Utalaakyrao kainai
Chicagoje — paltu:

Metams ----------------------------$8.00
Pusei metu ------   4.00
Trims mėnesiams ..... 2.50
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoje per iineliotojusi
Viena kopija.............................. 8c
Savaitei---------------------------------18c
Minėsiu! ..................—---------  75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštui

Metams ....—......................17.00
Pusei metu -----------   8.50
Trims mėnesiams ....... ■ . 1.75
Dviem mėnesiams -........... 1.26
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur uisieniuooo 
[Atpigintąjį

Metams _ __ - , , - , $8.00
Pusei metu....... ................ — 4.00
Trims mėnesiams ........... A50

Pinigus reikia siusti palto Monsy 
Orderiu kartu su uisakymu.

yra buvęs slaptuoju policijos 
bendradarbiu, ir kad dėl to 
daugiau jokių abejojimų /ne
lieka....”
Toliaus seka pamokslas so

cialdemokratams, kad jie turį 
“prieš visuomenę reabilituotis”. 

Bet tuoj j)o to, vasario 23 d., 
tas pats “Liet. Aidas” išspaus
dino socialdemokratų centro ko
miteto nario, Kipro Bielinio, 
laišką, kuriame Bielinis sako, 
kad valdžios organo tvirtinimas 
yra neteisingas. Jo laiškas 
skamba taip: A

“ ‘Lietuvos Aido’ vasario 
m. 20 dienos 16 (230) N-ry 
straipsnyje ‘Ar jau įsitikino’ 
pasakyta: ‘rodos, p. Bielinis 
šiomis dienomis yra gavęs iš 
visai autentiškų šaltinių įro
dymų, kad Plečkaitis tikrai 
yra buvęs slaptuoju policijos 
bendradarbiu’, šis tvirtini
mas, busią aš gavęs iš au
tentiškų šaltinių kažkokių 
įrodymų apie Plečkaitį, nea- 
tatinka tikrenybę.

“Kipras Bielinis.’’ 
Prie Bielinio laiško “L. Aido” 

redakcija pridėjo šitokį priera
šą:

“Mielai dedame šį p. Bieli
nio laišką. Pasiteiravę savo 
korespondento, iš jo patyrė
me, kad tokių autentiškų ži
nių apie Plečkaičio slaptą 
bendradarbiavimą policijoje 
gavo ne p. Bielinis, bet p. 
Steponas Kairys.” 

✓
Bet tuoj pasirodė, kad ir ši

tas smetonininkų organo tvirti
nimas yra melagingas, nes va
sario 24 d. “Lietuvos žiniose” 
tilpo Stepono Kairio laiškas, ku
rio tekstas yra toks:

“ ‘Lietuvos Aidas’ vasario 
20’ dieną 230-am numery, 
straipsnely ‘Ar jau įsitikino’ 
įdėjo žinutę, kad ‘rodos,

Bielinis šiomis dienomis yra 
gavęs iš visai autentiškų šal
tinių įrodymų, kad Plečkaitis 
tikrai yra buvęs slaptuoju 
policijos bendradarbiu’. Kai 
Bielinis ‘L. Aido’ 233-am nu
mery užginčijo laikraščio 
skleidžiamas pramanytas ži
nias, to laikraščio redakcija 
prieraše prie Bielinio laiško 
paskelbė: • ‘pasiteiravę savo 
korespondento, iš jo patyrė
me, kad tokių autentiškų ži
nių apie Plečkaičio slaptą 
bendradarbiavimą policijoj 
gavo ne p. Bielinis, bet p. 
Steponas Kairys.’

“šiuo pranešu visuomenei, 
kad ‘L. Aido’ ar jo korespon
dento paduodama žinia vėl 
yra jų grynas prasimanymas. 
Jokių žinių aš nesu gavęs ir 
manau, kad ^autentiškų ži
nių’ šaltiniai šiuo klausimu 
yra tuo tarpu prieinami tik 
‘L. Aidui’ ai’ jo ‘koresponden
tams’.

“Steponas Kairys.’’
Fašistų leib-organas tečiaus* 

nenurimo ir po to. Jo vasario 
25 d. laidoje randame dar vie
ną straipsnį, kur vėl tvirtina
ma, kad “Plečkaitis tikrai buvo 
žvalgybos agentas’’. Tenai sa
koma:

“Mes buvome įdėję musų 
korespondento žinią, kad mu
sų soc. demokratų C. K-to 
vienas narių, rodos, p. Bieli
nis, gavo autentiškų įrody-
mų, kad Plečkaitis tikrai tar
navo žvalgyboje. P. K. Bieli
nis laišku į redakciją tatai 
užginčijo. Mes pasiteiravę iš 
naujo savo korespondento iš 
jo sužinojome, kad tai ne p. 
Bielinis, bet p. Steponas Kai
rys gavo įrodymų. Bet p. 
Kairys vakar ‘Lietuvos Žinio
se’ irgi užginčijo gąvęs ko
kius nors įrodymus.

“Po šilo mes vėl kreipė
mės j savo korespondentą ir 
iš jo gavome štai kurių nau
jų faktų. P. St. Kairys para
še vienam buvusių (? “N.” 
Red.) piliečių apsaugos d-to 
direktorių laišką, klausdamas 
jo, ar tikrai Plečkaitis buvo 
slaptuoju policijos lxndra- 
darbiu. Į tai p. Kairys gavo 
tokį atsaką:

“ ‘Gerbiamas T-a,
“ ‘Tamstos laiškutį gavau. 
Ačiū. Aš dar nemačiau lų 
laikraščių, kuriuose yra til- 
pusios žinios apie Plečkaičio 
bendradarbiavimą kaip slap
to Piliečių Apsaugos I)-to 
(bendradarbio (Ikeflsta, kur 
tas “buvęs direktorius” ran
dasi, kad jisai dar iki šiol ne
matė, ką rašo apie Plečkaitį 
visi Lietuvos laikraščiai! 
“N.” Red.). Turiu garbės 
pranešti, kad tikrai Plečkai
tis yra buvęs Piliečių Apsau
gos IKto informatorium už 
atlyginimą 1922-23 m. laiko
tarpyje.’

(Parašas).

“Mes pakartojame, kad tai 
įrodymas, įkuria jokių abe
jonių daugiau negali kelti. 
Yra faktas, kad Plečkaitis 
buvo agentu dcnunciatorium, 
kad per jį buvo daug žmo
nių kratoma ir suimama. Be 
reikalo tik p. St. Kairys gi
nasi negavęs jokių įrodymų 
tuo tarpu kai jis jų yra ga
vęs.” •
Tai šitokia “polemika” da

bar tęsiasi diena iš dienos Lie
tuvos laikraščiuose.

Skaitant ją, darosi šlykštu. 
Aiškiai mątyt, kad valstybes 
lėšomis leidžiamas tautininkų 
organas stengiasi kaip galint 
ilgiau vadžioti už nosies visuo
menę. Jeigu valdančioji partija 
norėtų įtikinti visuomenę, kad 
Plečkaitis tikrai buvo žvalgy
bos agentas, tai ji paskelbtų 
arba parodytų bešališkai komi
sijai dokumentus, kuriuos Pil. 
Apsaugos departamento direk
torius, Staškevičius, sakosi tu
rįs. Bet vietoje to smetoninin
kų laikraštis prasimano viso
kias pasakas ir esti čia pat 
sugaunamas bemeluojant.

p. iuoja,
Kad “L. Aįdo” redakcija

tai parode Bielinio
me
lais-

kas ir dabar jos pačios prisi
pažinimas. Nes pačios redakci
jos paskelbtame tariamam “bu
vusio direktoriaus” atsake Kai
riui jokių įrodymų nėra, o yra 
tik nieku neparemtas tvirtini
mas.

Naudom iesi tuo, kad cenzū
ra yra jų rankose ir kad jie 
gali pliaukšti ką jiems seilė 
atneša ant liežuvio, o priešų 
spaudų varžyt, —■ smetoniniai 
tautininkai elgiasi savo laik
raštyje, kaip tikri pašlemėkai.

KRITIKA IR 
POLEMIKA

Tylinčio pastabos
Kaip Smetona prezidento 

duonos paragavęs, nenori ki
tam užleisti prezidentybės, taip 
ir Marijonai, bei kiti Komos 
katalikų dvasios vadai gina sa
vo skanią duonelę, kad Visuo- 
inis jiems jos nepaveržtų. — 
Kovoja už būvį! Iš šalies žiū
rinčiam aišku, kad tai yra vie
no luomo asmenų kova už pir
menybę. Gerai. Kovokite, bet 
ir kovoje už pirmenybę, butų 
geistina matyti kultūrines ko
vos priemones vartojant. Be- 
sigrumdami, it ristikai, abi pu
sės jėgas auklėsite. Gi iš ga
bumų prirodymų, visi pasimo
kinsime -r-'kul turėsime.

“Draugo” No. 47, .vasario 24, 
1928 m. Marijonų gudriausia 
vadas, bandydamas Visuomybę 
ir Visuomio naują tikybą pa
niekinti, o savąjį kromelį iš
aukštini, nevartoja kultūrinių 
priemonių. Gi “Draugo” No. 
48, vasario 25, 1928 m. edito- 
riale, visai j purvynų nupuo
lęs, nepraustaburnių kalbą var
toja. Marijonų gudragalvis ši
taip rašo: “Pasalingu budu Vi
sliomis norėtu suardyti žmonių 
tikėjimą”. Visiems aišku, kad 
Marijonas netiesą rašo. Vislio
mis viską skelbia laikraščiuo
se. “Draugas”, Visuomio raštų 
netalpindamas, bandė Visuomio 
veikimą slėpti. Visuomis kvie
tė Marijonus viešai apginti sa
vo biznio gerumą viešuose gin
čuose. Marijonai nedrįso vie
šai pasirodyti, bet per savo 
laikraštį tiktai nekulturiniais 
žodžiais Visuomį pravardžiuoja. 
Kam nežinomi Romos katali
kų kunigų pamokslai? Su ku
nigo burnojimais nesutinkan
tiems galima iš “šventyklos” 
išeiti, bet ne atsakyti. Tai to
dėl Bomoš katalikų kunigams 
sekasi klausytojus “įtikinti” 
prieš “švenčiausį” suklupdytus 
ir sugraudintus.... taip kaip ku
nigas nori.

Savo editoriale Marijonas ra
šo: “Absoliučiai amžinas tik 
vienas yra išmintingiausias vi
sumos Tvėrėjas, kurio galią, 
išmintį, grožę ir gerumų skel
bia žvaigždynai ir kiekvienas 
gyvas tvarinys ir protingas 
žmogus savo esimu”. Jeigu Ma
rijonas butų parašęs.... “nepro
tingas žmogus”, jisai butų bu
vęs arčiau teisybės.

Aukštuosius mokslus besimo
kinant, tūluose universitetuose 
mokintojų taryba neprileidžia 
kunigų savas svajones dėstyti, 
tai kunigai “gevalt” šaukia. 
Kunigai tvirtina, kad “be ti
kybinio“ auklėjimo mokslu iš
tobulintas protas — neg-eisti- 
nas. Tikėjimui jokio mokslo 
neigi mokslu ištobulihto proto 
nereikia. Neprotingam leng
viau į kunigų pasakojimus ti
kėti, negu protaujančiam, sa
vistoviam žmogui. Jdigu Die
vas, tvėręs žvaigždynus, gyvū
nus, kurie “savo esimu” Dievą 
patenkina, — tai ir beprotis, 
kaip ir protingas žmogus, pri
valėtų lygiai patenkinti savo 
Tvėrėją.

Toliaus Marijonas rašo: “Jo 
(Dievo. T.) noru ir galybe vi
sa stojosi... ir be jo žinios nie
ko naujo... negali atsirasti”. 
Taigi Marijono įrodymais, aiš
ku, Dievus norėjo, kad Visuo- 
mybė su nauju tikėjimu atsi
rastų. Tai nūn Dievo valia iš
sipildė ir Visuomybė jau atsi
rado.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Faustas

Jeigu praeito sekmadienio p. 
Šimkaus pastatytą Faustų su 
vietiniais solistais ir Birutės 
choru skaitysime kaip atsaky
mą į klausymų ar galima 
turėti opera lietuvių jėgomis 
Chicagoje, drąsiai atsakyčiau, 
kad galima, tikrai galima.

Nesenai turėjome malonumo 
klausytis vienos dalies Aidos, 
taipgi p. Šimkaus ir Birutės 
choro pastangų vaisių, kuriais 
nuoširdžiai gėrėjomės, o sek
madienį girdėjome, koncertinėj 
l'ormoje, didelę dalį Fausto. Se
kus žingsnis turėtų Imti pilnas 
operos pastatymas. Ir kad tok
sai žingsnis yra galimas, nėra 
nė mažiausios abejonės. Musų 
dainininkuose pasireišika gražių 
ypatybių — meilės meno dar
bui ir noro dirbti, dažniausiai 
gal būt ir prie ne geriausių ap
linkybių, kadangi kiekvienas jų 
turi savo kasdieninius gyveni
mo rūpesčius ir laiką muzikai 
pašvenčia tiktai po dienos dar
bo.

Aš ypatingai džiaugiuos pa
sekmėmis p. Šimkaus, solistų ir 
Birutiečių darbo iš praeito sek
madienio, nes skaitau tą dideliu 
atsižymėjimu dailėje ir gražiu 
kultūrišku darbu, kuris turi 
Luti pažymėtas musų lietuviško 
gyvenimo veikimo knygoje ne
paprastomis raidėmis ir dar su 
pabraukimu.

Programas prasidėjo punktu
aliai, kaip buvo skelbiama, su 
Faustu, J. Kudirka, ir mergai
čių choru už scenos. Kadangi p. 
Kudirka buvo nekartą dainavęs 
šią operą Kaune, turi prityri
mo, tai iš jo ir laukėme gero 
išpildymo šios rolės, ir neapsi- 
vylcm. Staiga pasirodo scenoje 
p. Stogis, Mefistofelis, ir jam 
tiktai vieno pasirodymo užten
ka, kad užkariautų publiką, 
nekalbant jau apie jo dainavi
mų, tų neišsemiamų balso jėgų, 
ir jausmingų atvaizdavimų to, 
ko žodžiai reikalauja, muzikai 
pritariant.

Gaila, kad p. Sabonis turėjo 
progos pasirodyti tiktai vienoje 
savo kavatinoje, kurių jisai 
dainavo rodos iš tikro atsisvei
kindamas sd kaž-kuo brangiu 
pasaulyje, išeidamas karan. 
Ponia Krasauskiene Sibelio Ge
lių Dainų sudainavo jausmin
gai ir gražiu stilium. Ji yra vie
na tų dainininkių, kuri turi 
publiką su savim. \

Viena svarbiausių ir sun
kiausių šio vakaro rolių .teko 
p-lei Vilkiutei, kuri dainavo 
Margarita, ir ji pasirodė pilnai 
kompitentiška. Malonu yra ste
bėti progresų, kurį ši daininin
ke" daro.

Birutės choras buvo kaip ir 
antspaudas uždėtas ant šio kon
certo. Juo buvo kuo gėrėtis 
ir džiaugtis vien už tą valcą, 
nekalbant jau apie kitus nu
merius, kurių visi buvo išpildy
ti muzikališkai ir jausmingai. 
Birutiečiai žino, kad viena iš 
dainininko pareigų yra ta, kad 
patenkinti savo publiką. Kom
pozitorius gali rašyti pagal sa
vo “bolief”, ir jeigu publikai 
nepatiks, jisai įsavo sielą gali 
raminti tuo, kad tą, kų jisai 
jautė ir norėjo pasakyti, jis pa
dėjo geru rašalu ant tvirtos 
popieros ir gali jialaukti. Beit su 
dainininkais turi’ būti — da
bar, ar niekados.

Marijonų redaktorius štai 
kaip prasitarė: “Įdomu... žino
ti kaip šidlauskis supranta Dir
vų, kų jis vadina Dievu”. Tai
gi “Draugas” duoda pavyzdį ir 
saviems pasekėjams taipgi žin- 
geiduuti, kaip Visuomis supran
ta Dievų, žinoma, klausant pa
lies Visuomio aiškinimų, gali
ma gėliau suprasti apie Visuo
mio naująjį tikėjimų, negu iš 
“Draugo” šmeižtų.

— Tylintis.

Didžiausias vakaro nuopelną.' 
priklauso p. Šimkui už jo su
manymų, rūpestingų prirengi 
mą ir tų, kaip visuomet, geri 
ir simpatingų' paramų, kurių 
jisai duoda akompanuodama 
dainininkams. Aš pilnai tikiu 
kad lietuviai įvertina p. Šim
kaus gabumą ir darbų ir visuo
met ateityje parodys tų savo 
įvertinimą kur ir kaip galėda
mi. — Nora.I ■ ,

Vakarienė konsulo 
priėmimui

Ketvirtadienio vakarą Ha 
milton klube Chicagos lietu
vių pirklybos butas, pirminin 
kaujant p. J. J. Elias, Univer 
sal State Bank’o prezidentui 
surengė vakarienę priimti nau 
ją Lietuvos konsulą Chicagai 
p. Kalvaitį, ir duoti progo: 
Chicagos biznieriams ir profe 
sijų žmonėms arčiau susipa 
žinti su juo.

Vakarienes, kieK man teki 
joms prisižiūrėti, rodosi, gali 
ma paskirti į dvi rusi: vienoi 
esti “oficiališkos” — pradedant 
tam tikslui sušukuotais plau
kais, kietu kalnieriumi ir bai
giant čebato smailagaliu, o ki
tos — ne oficialės, kurioms sve
čiai susirenka praleisti sma
giai ir ramiai valandą — kitą 
laiko, pasidalinti mintimis tuo 

kitu klausimu. šitokiose 
vakarienėse nepastebėsi laiko 
bėgimo, ir tik kokiam svečiui 
pažvelgus laikrodin ir nusiste
bėjus šauksmu “kaip vėlai!’” 
susirinkusieji pasijunta, kad 
metas skirtis.

Štai tokia neoficiali vakarie
nė buvo ir pereitą ketvirtadie
nį. Gal būt todėl, kad susirin
ko žmonės, kurie gerai vieni 
kitus pažįsta; gal dėl to, kad 
pati vieta buvo jauki; o gal 
norėjosi chitjagidčiams ilgiau 

paviešėti su vakaro svečiu, - - 
faktas yra tas, kad jie nesisku
bino namo.

. Naujas Lietuvos konsulas 
Chicagai, p. Kalvaitis, — jau
nas dar vyras, atviru veidu, 
išrodo prieinamus, kaip senas 
pažįstamas; kalba nuaširdžiai. 
šias jo ypatybes viąi iškarto 
pastebėjo ir pamėgo.

Vakarienės pavalgius, p. E- 
lias esant tos t meistru, prasidė
jo . kalbos, sveikinimų konsu
lini reiškimas ir nuomonių pa
sidalinimas. Buvo pakviesti 
kalbėti adv. Borden, konsulas 
A. Kalvaitis, adv. K. Gugis, 
“Draugo” redaktorius p. Šimu
tis, pp. Hertmanavičius, Ber- 
žinskas, A. Kareiva, Mickevi
čius, Stulpinas, Budrikas, Bo- 
zenskis ir keletas kitų.

Visi linkėjo vakari svečiui 
pasekmingai darbuotis, kaip 
Lietuvos atstovui, ir sveikino 
jį patį kaip žmogų, kuris pa
tiko nuoširdumu, švelnumu, de
mokratiškumu kas ir buvo 
pabrėžta kalbose.

P-s Kalvaitis kalbėjo dviem 
atvejais. Padėkavojo už malo
nų priėmimą, .išreiškė vilties, 
kad jam pavyks sugyventi gra
žiai su Amerikos lietuviais, ir 
pasižadėjo darbuotis Lietuvos 
labui.

Antru atveju kalbėdamas, p. 
Kalvaitis, atkreipdamas dėme
sio į tą ir kitą chicagiečių kal
bą, atsiliepė maloniais žodžiais 
apie Am. lietuvių jaunimą pa
brėžė kai kurias užduotis, sto
vinčias prieš jį, kaipo konsulą, 
ir prieš chicagiečius, kaip Lie
tuvos išeivius. Baigdamas kal
bėti jis kvietė susirinkusius 
ir, abelnai, visus Amerikos lie
tuvius darbuotis bendrai Lietu
vos labui.

Vėlokai vakare svečiai išsi- 
skyrstė. Didžiausias “kaltinin
kas” šios vakarienės, kaip ir 
.daugelio kitų panašių paren
gimų, reikia pasakyti, buvo p. 
J. Elias. —Reporteris.
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Plumbing, Heat?ng j
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausial 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. P.illn. St, Cklrono. SI.
—f

North Side
SLA. 226 kp. susirinkimas

Praeitų sekmadienį įvyko 
nusų kuopos mėnesinis susirin- 
ūmas, kuris buvo skaitlingas 
r gyvas, šiaip nieko naujo ne- 
lutarta, tik perorganizuota jau
nuolių skyriaus komisija. Mat 
kuopos valdyba griežtai to rei
kalavo, nes jaunuolių skyriaus 
zedimu ir veikimu ji mažai ru- 
)inosi.

SLA. Centro \i’d\bos ba’.« 
;avim 4 s įvyks balai'GŽio mė
nesio susirinkime, kuris bus 
šviečiamas atvirutėmis. Musų 
irganizatorius, p. P. Harmonas, 
lusėtinai darbuojasi, prirašė 
įelius naujus narius.

šaunuolių koncertas kovo 25 d.
Jaunuolių skyriaus koncertas 

>alius ir teatras, įvyks kovo 25 
dieną, Spaulding Hali, 3312 W. 
Sorth avė. Reikia visiems ži- 
ioli, jog šis i>akeitimas (nuo 
8 d., ant 25 d.) įvyko todėl, 
:ad 18 d., kovo bus didis kon- 
M«rtas komp. p. Vanagaičio, 
Jeldažio salėje. Ir reikia šaky- 
i, kad labai gerai kuopos val- 
lyba ir tėvai padarė, nes mes 
/isi norime gerų pasekmių.*
SLA. 6-to Apskričio organizato

rių konferencija
šešto apskričio kuopų organi

zatorių konferencija įvyks sek- 
nadienyje, kovo 11 d., 2 vai. 
po pietų, Raymond Cbapely, 816 
W. 31 st., arti Halsted. Orga
nizatorių posėdy, manoma, daug 
ką pasvarstyti apie SLA. da- 
jartinj vajų ir kitus reikalus. 
Organizatoriai, bukite.

—Senas Narys.

Kaip Senesni žmonės
Įgauna Naują Stiprumą

Tūkstančiai silpnų ir nusilpusių vyrų ir 
moterų vartoja Nuga-Tone ir paytrė, kad 
(gavo stiprumą ir sveikatą ir joa yra pui
kios kūno pavaduotojos dėl jų. Jus irgi 
galite būti sveikesnis ir laimingesnis--galit 
turėti stipresnius nervus, sustiprinti raumenis 
ir energiją ir išryti veiklesnius ir stipresnius 
kitus svarbius kūno organus, jei tik vartosit 
Nuga-Tone nuolat per trumpą laiką.

Nuga-Tone yra “Nacionalėe Sveikatos ir 
Stiprumo Budavotojas”, kurios yra suteiku
sios daug gero milionams žmonių visokio 
amžiaus per paskutinius 35 metus. Jos grei
tai pataiso apetitą, pagelbsti vi rtk Hipiui, 
prašalina inkstų arba kepenų nemalonumus, 
suteikia pašilsianti ir atžviežinantj miegą, 
padaugina svarumą silpniems vyrams ir mo
terims. Nuga-Tone parduodamos su tikra 
garantija, kad suteiks pilną užganėdinimą 
arba jūsų pinigai bus grąžinami. Nusipirkit 
butelj nuo savo vaistininko šiandien—tik bū
tinai reikalaukit Nuga-Tone.

Ar jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite

fatfflesi)
Ar Jums Galvos Odą Niešti?

Naudokite

Ar Jysy Plaukai Slenka?
Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos?
Naudokite

Užlaikymui savo plaukų gražiais 
ir tankiais
Naudokite

RuffJtes
... —p----- ------------------

SROLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, Šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai įtaisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

Mineralinės, sulferinėa vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų. , ,

Moterų Skyri b atdaras Utąr- 
nlnkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Atdara dieną ir naktį
Pbone Beuievard 4552 

t .......................................



Šeštadienis, kovo 10, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kartojamos “Tuš
čios pastangos”

Paprastam kovo 28 d. aere- 
dos vakare C. S. P. S. (čekų) 
salėje ant 18 gatvės bus antru 
kartu ir tikrai jau paskutiniu

sykiu pakartota. P. Vaičiūno 
taip visiems palikusi komedija 

i “'Pūščios pastangos”. Nėra abe
jones, kad nors ir paprastam 

I vakare, bet “Tuščios pastan
gos” sutrauks publikos pilną 
jaukią C. S. P. S. salę. Apie tą 
veikalą visur tik ir kalbama, 
nes toki veikalai, kaip Vaičiū
no komedija kiekvieną žiūrėto
ją pagauna ir sužavi. O ypatin
gai, kad ttrs veikalas yra gry
nai lietuviškas, atvaizduojantis 
dabartinę Lietuvą. Kurie nema
tėt to vaidinimo Goodman tvat-

re, būtinai pamatykite, nes ne
sigailėsite. Art. St. Pilka tuoj 
po Velykų apleidžia Chicagą ir 
“Tuščios pastangos” bus jo pas
kutinis didelis vaidinimas. X.

Rytoj linksmasis 
“Naujienų” kon

certas

autas> namie.
Klausimas: kas galėjo išva

žiuoti Druktenio aulą iš gara
žo? Nužiūrima, kad kaimynų 
vaikai. — Reporteris.

Roseland
rytoj visi bukimo 

Park svetainėje. Bet

JĮ Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja 
skolina pinigus ant lengvų išlygų 
Ben. .1. Kazanauskas, Raštininkas

■ 2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887
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Generalis
KONTR AKTORIUS, S. A. ZOLP

834 W. 33rd St. Blvd. 0527
Statau namus ir garažus, taipgi taisau senus na
mus; dedu fundamentus ir atlieku visus kitus dar
bus.

Penktadienio vakare, kovo 2 
dieną, Strumilo salėje Golden 
Star kliubas turėjo mėnesinį 
susirinkimą. Susirinkimas bu
vo skaitlingas, nes visi nariai 
jin kviesta atvirutėmis pasitar
ti dėl investavimo kliubo pini
gų ten, kur jis duotų didesnį 
nuošimtį.

Pažymėtini dalykai iš šio su
sirinkimo yra šie: 1) prisira
šė 6 nauji nariai; 2) kliubo 
sporto komisija pranešė, kad ji, 
kaip naujai išrinkta sulyg nau
jai pagamintomis sporto tai
syklėmis, paėmė į savo rankas 
sporto skyriaus tvarkymą ir 
pasidalino darbą sekančiai: di
rektorių pirmininkas — Petras 
Sadula, raštininkas - - Jonas 
Prajaras, kasierius — Ch. Stru
milas, sporto vedėjas — Dr. 
Makaras. J.t Prajaras 
sporto skyriaus raportą, 
parodė, kad Golden Star 
sporto skyrius šį sezoną
gero pasisekimo taip basketbo- 
lo lošime, kaip finansiniai, nes 
basketbolo jauktas uždirbo ke
lias dešimtis dolerių ir visur iš
ėjo pergalėtoju.

J. Tamašauskas 
sporto skyriaus 
rašomaja mašinėle
bas nutarė pasiųsti jam padė
kos laišką

Amerikoje lietuvių dainininkas 
J. Babravičius, kuris šiame 
koncertą dainuos liaudies dai
nas ir arijas iš didžiųjų operų. 
O juk dar bus ir* didysis “Bi
rutės” choras, su jo vedėju 
komp. S. Šimkum ir visais jo 
solistais. , •>

Taigi
\Vieker
bukime laiku, kad visi galėtu
mėm išgirsti visą šj gražųjį ir 
įvairų programą, kurį gali duo
ti tik “Naujienos” už tokią 
mažą įžarigą vieną dolerį. 
Paskui gi visi galėsime šokli 
ir linksmintis iki vidurnakčio.

Tad—iki pasimatymo “Nau
jienų” koncerte — rytoj. —R.

Taigi rytoj bus tas didelis, 
linksmas ir pilnas įvairumų 
metinis “Naujienų” koncertas. 
Bus jis Wicker Park svetainė
se, 2040 W. North Avė., arti 
Mihvaukee ir Kobry gatvių. 
Prasidės jis 5 vai. po piet. Pas
kui gi, po koncerto, bus šo
kiai iki vidurnakčio.

Štai jums ir daugiau puslap
is šio linksmutis koncerto.

t
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REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos

IŠ LIETUVOS Į KANADA
Ateinant pavasariui Kanados farmeriai reikalauja daug darbi

ninku. Tad dabar, yra GERIAUSIAS LAIKAS ATITRAUKI 1 
SAVO GIMINES | KANADĄ. Nes uždarbiai ant Kanados farnni 
yra geri.

Aš padarau visus dokumentus atitraukimui j Kanadą, dėl vyrų, 
moterų ir merginų. Mano patarnavimas yra teisingas, .saugus ir 
greitas. Nes aš turiu daug metų patyrimą laivakorčių biznyje.

Taipgi parduodu laivakortes į Lietuvą ant visu laivų linijų ir 
ant visų lietuvių ekskursijų i Lietuvą. Sekanti Baltic America Li
nijos laivai išplauks iš New Yorko tiesiai j Klaipėdą.

Lithuania, April 17,
Estonia, May 2,

Lithuania, May 29
Estonia, June 16

Mokinė
Ar pažystate šią “panelę”? 

Turbut visi ją atsimenate dar 
iš Dzimdaių laikų. Iš toli, iš 
Detroito, “ji” specialiai atvyko 
į “Juokudemiją” pasimokinti 
“dramos” ir jus visi pamatysi
te “ją” “besimokinant” ‘Nau
jienų” koncerte.

O štai dar vienas “mokiuvs”:

Town of Lake
Bodosi, tai atsitiko pereitą 

pirmadienį. Peliksas Druktcnis, 
1523 iSo. Ilonore street, kuris 
yia karponteris, išvažiavo dar
ban. Bet pasijuto truputį ne
sveikas. Taigi, palikęs darbą, 
sugrįžo namo. Pastatė garaže 
autą, uždarė iš vidaus duris 
(jo garažas kiieme) ir nuėjo 
gulti. Buvo apie 9 vai. ryto.

Užmigo. Kiek ilgai miegojo, 
nežino, lik jnvjuto, kad poli
cininkas jį kelia iš miego. Po
licininkas klausia:

— Kur lavo autas?
Namie, garaže — atsako 

p. Druktenis.
Ar tikrai žinai, kad na-

mie?
— šiur —- sako p. Drukte

nis. — Jei netiki, galiu paro-

skaitė 
kuris 

kliubo 
turėjo

-atspausdino 
konstituciją 
veltui. Kliu- i

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Vidury 6122

T

BASEMENT
^OifW|WlTH CONCRETE

FOUNDATION
_ BoiltUnder
MIYovrHouse

SKOLINAME PINIGUS DEL NAMU ANT 
GERIAUSIU SĄLYGŲ

........ Jeigu norite važiuoti 
šią vasarą j Lietuvą, 
tai dabar yra geriausia 

~ laikas sutvarkyti doku- 
mentus.

METROPOLITAN STATE BANK
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

3-čias nuošimtis yra mokamas į metus už padėtus 
pinigus, ir 6-tas nuošimtis ant musų saugių pirmų 

morgičių

P b

<

Eina abu i garažą. Garažo 
durys uždarytos, bet jau nebe 
užblokuotos. įeina vidun. Auto 
nėra. Vėliau paaiškėjo, kad po
ra vaikėzų tiro laiku, kai Bruk
toms miegojo, atsidarė kokiu 
ten būdu jo garažą ir išvažia
vo autą.

Brighton parke jie susikūlė 
su kitu autu. Bėgdami nuo 
prietikio vietos, jie pataikė į 
pieno troką. Apdaužė treką, 
išliejo pieną, paliko 
tenio autų gatvėje, o 
bėgo.

Druktenio autas 
47-tcs ir Paulina gatvių poli
cijos stotin. ’l’at policininkas 
ir atlankė Druktenį, kaip auto 
savininką,* klausdamas, ar jo

už atliktą gražų dar-

nutarė investuoti 
pirmus morgičius,

p. Druk- 
patys pa-

Kliubas 
$4,000 į 
idant tie pinigai neštų didesnį 
nuošimtį.

Nors susirinkimas nusitęsė 
gana ilgai, nes daug dalykų bu
vo apsvarstyta, bet viskas ėjo 
tvarkiai. Baigdamas susirinki
mą, pirm. J. Grybas pranešė, 
kad p. K. Požėla sugrįžo iš 
Detroito ir parvežė lauktuvių 
pyrago. Mat, jis buvo iš,važia
vęs ristynėms ir laimėjo jas. 
Požėla, pasidalindamas savo 
džiaugsmu su kliubiečiais, už- 
fundijo dvi cigarų dėži. Kliu- 
biečiai sveikino Požėlą ku lai
mėjimu. — N.

Šios Bankos saugumą galite spręsti iš to, kad 
KAPITALAS IR PERVIRŠIS YRA $400,00000 

Banko Turtas virš $3,500,000.00
DAR YRA LAIKO ĮSTOTI Į MUSŲ KALĖDINĮ

KLIUBĄ

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd Street, Kampas Leavitt St.

Bankas atdaras šj vakarą iki 8:30 vai. vakaro.

i

DIDELIS PINIGU SUTAUPYMO 
IŠPARDAVIMAS

7FEE1 
HIGH

?25Down.&Yeaksp£
Padidina Vertę, Dadeda Patogumo, Gražumo ir Parankamo 

Mok pakvlmnic JUhiį naini). lAka»Pnc ir paatatyKtnic cementinį pamala, jdv- 
ainio | tarpus trraztus ecmentimus blokštui, suieikinnl jusi) skiepui uAlek- 
linai švieson. idiMunie cementines irmulis. rinas. Iuiikuh. duris bus tada 
sii.TAs, sveikas ir sai sas sKi.Kl'AS. kati dadės just) namui patmrumų 
ir padaugins mimo verte. l'asinaudokit i« šios progos, Jai taisyki t sau 
skiepą M T'llilNTti.MS KAINOMs per ekspertus. Darbas, niuteriolus ir 
I ZGA.NKP1MMAS YKA GAKAN TVOTAS. Lietuvis saleainanaa.

Veikit dabar! Sutaupykit pinigų kol pavasaris ateis 
AtHiijhkii kiipuii;> ai'i>a tclHonuOKit dvi Htnulkinvnų

\ ai'dao l’hone . ..... . .................. .

Lai atstovuK uteiiunko

ŠALIE r8itNoTRS
M’. &5

ATYDAI. ŠEIMININKUI!!!
žemiausios kainos ant maliavų ir aliejų

Štai yra kai kurie speciaiai dvi šio išpardavimo 
1 galionas aliejaus .........................................................
100 svarų Dutch Boy eina, ............................................
1 galionas varniiio .........................................................
1 galionas mulcvos ...........................................................

Visas tavoras garantuotas
Ernas rakandų valytojo dykai prie kiekvieno 

ui $1 ar daugiau

.................... 98C
$1 ir daugiau

$1 ir daugiau
1$ ir daugiau

pirkinio

SAMUEL HELMAN
Pardavinėtojai 

PAINTS, WALL PAPER, BRUSHES, VARNiSHES, ETC.
1421 So. Halsted Street Phone CanaI 5063

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYK IT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, jdedam purčius, statom mūrinius ir medinius garažus, 

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Milwaukce Avė., Tel Brunsvvick 4707 ir Tel. Irving 5475

$198 — Už Gražu “Thermo-Bilt” — $198
2 karų didumo — Fire-Proof — Weather-Proof

Tiktai subatoj ir panedėlyj

Archer Avė. Big Store
41187-89 Archer Avė., netoli Sacramento

TIKTAI PANEDĖLYJ
American Family Muilas,

TIKTAI SUBATOJ

n 1

Dramos mokinys.
Pažystate ir “jį”. Tai musų 

gabiausias komikas, musų tik
riausias, lietuviškas “Charlie 
Ghaplin”. Bet nė “Galis” su vi
su savo “Cirku” tipk juokų ne- 
prikrės, kiek šis “Juokudemi- 
jos’’ “dramos” mokinys. Tai 
jau vien kad pamatyti šį “dra
mos studentą,” verta visiems 
važiuoti į “Naujienų” koncer
tą.

Bet tai tik du iš dalyvių, ku
rie bus “Naujienų” koncerte. 
O juk dar bus “muzikos profe
sorius“ N. Gugienė, “dramos 
mokytoja” A. Vanagaitis, “mu
zikos studentas” S. Čerienė, 
“muzikos” mokinė, Dr. K. 
Kliauga. .Jie ir kiti sudaro 
“Juokudemiją”. Juokus čia bus 
galima vežimais vežti.

Bet kas mėgsta vien rimta 
meną, tas. irgi bus patenkintas 
“Naujienų” 'koncertu, nes ir 
čia tik didžiausios vokalės spė
kos tedalyvauja. Juk “Naujie
nų” koncerte bus ir didžiausias

Lietuvis Koniraktorius
Suvertam tvlesaa Ii 
elektros jiegą i nau
jus ir senus namus 
mainom naujas Ram
pas j senas; duodam 
unt lengvo iimoklji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 VV. 22nd Street 
Pboiie (.'anai 2191

Cracker Jack, 2 už
Geresnis negu plytų, pigesnis negu medinis. Pastatysim ant jūsų 
loto per patyrusius mechanickus, iš'vidaus sienos LATHED ir PLEI
ŠTE RIO’I’OŠ ir MALEVOTOS, viską į rengsi m bet lik šią savaitę. 
Kaina $198, išmokėjimais. Atdara vakarais ir nedaliomis.

“Thermo-Bilt” Garage Co.,
Phone Keyntone 6952

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

INVI4ORATIHO 
,000 ron cohval»*c«nt» . 

rmrcshino 
GOOO foA THt H0M« Į

5c šmotai už
Palm Olive, puikiausia mui

las, ‘paprastai 10c., 5 šmo-
19c

kostumeriui perkančiam už

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

MALT TONICO
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen-
duojamas per

Dr.B.McHicholas
groserninko r.rba uptiekoriaus, jeigu jie negali

1*^. 9

Prašykite savo grosrrninko r.rba uptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

?/KWiOliVE

tai už 29c

Grandma’s \Vash 
ing Po\vder arba 
muilo crips, dide
lis

Big Yank Darbiniai Marški
niai. Geriausi mėliui darbi
niai marškiniai, mierų 14 
iki 17, paprastai $1 

tik ......................  69c
Vaikų pančiakos, storos, juo

dos tiktai, mieros 6 iki 9Va, 
paprastai 25, dabar 10c 

I

Vyrų pančiakos
Plain spalvų vatinės pan
čiakos, paprastai 19c., da-
bar ................... 9c

Vaikų Union Siutai
Stori, šilti, žiemai siutai, 
nuo 2 iki 16 metų, papras
tai $1.25, dabar .... gg^

Mergaitėms Dresės
Gražiai ėekioti, trimuoti su 
braid, specialiai .... 39c

Merginoms Dresės
Nauji pavasariniai styliai, 
gražių spalvų ir stylių, 
mieros 3 iki (>, dailus mo
deliai 7 iki 14, vertes $1.25 
dabar..............69 c

25c. baksas, 2 už .... 25c
Nebailintas muslinas, 1 mas

to pločio, tinkamas dėl dro
bulių, paprastai 18c. mas

tui ......................  Q’Z»a
■ « i ................................

Bučeriams baltiniai, masto 
platumo, stiprus vatiniai 
audiniai, paprastai 33c., 
dabar mastui tik .... 18c

Gingham skaiutės, gražiai 
čekioti arba vienodų spal
vų, 32 coliai pločio, papras
tai 25c. tiktai .... 1

Rankšluosčiai, dideli, stori, 
paprastai 49c., dabar tik-
tai..................27 c

Moterų pančiakos, šiltos, kož- 
nai dienai pančiakos, tik 
juodos, paprastai 29c., da- 

'«•■■■......... 15c
Vaikų Cover’alls, mėlino

chambray, raudonai tri
muoti, su kišenėmis, mie
ros 2 iki 6, paprastai 69c.. 
dabar tik ............. \ 39c
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NAUJIENOS, Chicago, OI. šeštadienis, kovo 10, 192R

Tarp Chicagos
• Lietuvių I
North Side

Kovo 1" <1., LSS. <SL kiiojm 
rengia gražu vakarą Liuosybes 
salėje. Bus statomas veikalas, 
duoti kiti pamarginimai ir vė
liau šokiai.

SI.A. 226-los kuopos jaunuo
liu skvrius stato scenone “Jonu-!* •

Af A
PETRAS MARGIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 9 dieną, 7 valandų rylo, 
1928 m., sulaukęs 42 metą am
žiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Laukuvos parapijos, Treigių 
kaimo, Amerikoj išgyveno apie 
24 metus. Paliko dideliame nu
liūdime du brolius Joną ir Juo
zapą, pusseserę M arei joną Baš- 
kienę, švogerj Basini ir pusbrolį 
Kazimierą Janusą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1H1G South 
Ruble St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
kovo 13 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų j Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Ptro Dargio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Broliai, Pusseserė ir Pusbrolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Radžius, Tol. Canal 
6171. B

A. A,
H OZAPAS RAMANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasaulio 
kovo 8 dieną, 9 valandą ryte, 
1928 m., sulaukęs apie 51 me
tų amžiaus, gimęs IJeluvoje, 
Šiaulių ap., (.aiženos parap., 
Purplių kaimo. Pragyveno A- 
merikoje apie 20 metų. Palike 
dideliame nubudime moterį 
.Magdeleną, 3 pusbrolius, Fran- 
siškų Ramanauską. Franciškų 
Kuzminskį ir Antaną Kinčiną. 
’l'aippat paliko sesers dukterį 
Barborą Simanauskienę ir se
sers sūnų Antaną Chapą Ame
rikoje. Lietuvoje paliko seserį 
Moniką. Velioniu priklausė prie 
2 draugijų šv. Jurgio Šv. Al
fonso. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3222 S. Wallace St.

Laidotuvės •įvyks panedėlyje, 
kovo 12 dieną, 8 vai. ryte, iŠ 
namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Rama
nausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Visi Giminės.

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

A ± A 
«

JUSTINAS NORVAIŠAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 8 dieną, lf:40 valandą 
dieną, 1928 m., sulaukęs 63 
metų amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskrityj. Paliko dideliame nu
budime moterį Rozaliją po tė
vais Gongola, 3 dukteris: Sta
nislavą, Eleną ir Mikaliną, 3 
žentus, Stanislavą Gofron, Mi
kolą Slabodą, Vladislovą Zon,
2 sunu: Vladislovą ir Justiną,
3 brolius: Franciškų, Mečislo
vą ir Joną, 3 brolienes ir sese
rį Stanislavą česnienę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1402 S. Honore St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
kovo 12 dieną, 8:30 vai, ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vė- 
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Justino Norvaišos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Žentai, 
Sunai, Brolienės, Sesuo 
ir Giminės.

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

kas Melagis“; koncertas ir š<k 
kini. Parengimais Įvyks kovo 
25 d., Spauldinit I kiil, 3312 W. 
North avė. Kaip teko girdėti, 
p-niai Šerienei ketina pagelbėti 
artistas Pilka, kad “Jonukas 
Melagis“ kuopuikįiaiitfitti (pasi
sektu.

Jaunuoliu “Rūtos“ orkestras
Musų kolonija nėra atsiliku

si nei kiek menu ir muzika nuo 
“senojo“ Bridgcporto. Yra jau
nuolių, kurie baigė konserva
torijas, kiti dar lanko, o treti 
jau puškely. Mes turime mu
zikalių jėgų pakankamai, kas 
duoda proga suorganizuoti or
kestrų iš gabiausių muzikoje 
jaunuolių, čia esama j ir jiora 
grupių.

Kadangi iki šiol jokio vardo, 
pažyminčia grupes, nebūta, tai 
vedėjai —tėvai, plačiai apsvars
tę klausimą, nutarė duoti var
dą “Būtos“ ir apie tai savo res
publikai paskelbti.

Dažnai mes girdėdavome “Al
tą-Betos“ orkestrą, bet tas var
das ne visiems suprantamas. 
Dabar tas pats orkestras vadin
sis “Būtos“ orkestru, kuriam! 
vadovauja p-lės Semaškiutė ir; 
čepukiutė. šis orkestras griežė 
svarbiausiuose musų kolonijos 
parengimuose, ir visi juo gė
rėjosi. į

Linkėtina orkestrui augti ir( 
plėtotis. — Aras.

a + a

ADOMAS KOVERA
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 8 d., 9:30 vai. vaka

re, 1928 m„ sulaukęs 52 metų amžiaus. Gimęs Jonlaukių 
kaime, Akmenės parapijos, Mažeikių ąpskr. Amerikoj iš
gyveno apie 30 metu. Buvo vedęs. Paliko dideliame nu
liūdime Amerikoj seserį Elzbietą, švogerj F. Gedertą, se
sers sūnų J. Gedertą ir A. Bučą. Dvi dukteris Barborą 
Spetlienę ir Marcelę Striubienę. Du žentu Joną Spitlj ir 
Joną Striubą. Lietuvoj tris seseris Oną Bučienę, Barborą 
Stulpienę ir Mortą Jankauskienę, du broliu Franciškų ir 
Joną. Kūnas pašarvotas randasi 4024 So. Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, kovo 12 d., 2 vai. po pie
tų iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Adomo Kovero giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Seserys, Broliai, Vaikai ir žentai

Laidotuvėse patarnauja graborius Radžius Tel. Victory 
4(188. Laidotuvių tvarkytojai Jonas Spitlius ir Jdnas Striu- 
bas.

—--------- -- 1 ■ , -J ----------- J -L! 1 . ■■■ " . —

Phone Bouievard 7814

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

Anekdotas
“Kokį pasitenkinimą tamsta 

turi jausti: visas pasaulis gė
risi ir dievina tamstos kuri
nius“, kartą Volteriui tarė 
Prancūzijos karalius.

“Ak, didenybe“, atsakė Vol
teris, “aš jaučiuosi taip pat, 
kaip vyras, turįs koketę žmo
ną: visas pasaulis jąja gėrisi 
ir myli, tik ne jis pats“.

ŠIRDINGA PADftKA .

Visiems musų gimisėms, drau
gams ir pažįstamiems, skait
lingai dalyvavusiems musų 
brangaus vyro ir tėvelio

Vaclovo Nevardausko laido
tuvėse, šiuomi širdingai dėko
jame!

'taipgi dėkojame ir grabe
liui S. Lachaviez už gerą pa
tarnavimą.

Su skaudžia ir nubudusią 
širdimi:

Kazimiera Nevardauskienė
—moteris, Sanai, Dukterys, 

ir Žentai.

JMBr 1

TIKRA SVEIKATOS!
APDRAUDA

Kadangi sveikata yra per- 
brangus daiktas, kad abejoti
nais bandymais statyti pavo
jui) ir kadangi nori tokio vais
to, kurs iš šaknų trubelį iš
rautų, tai vartok Tr i nerio Kar
tųjį Vyną, kurs per 38 m. pa
garsėjo, kaipo geriausias ir 
švelniausias pilvo tonikas. Ban
dyk ir pats greit įsitikinsi! Vi
sose aptiek ose. Rašyk Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland 
Avė., Chicago, III. ir gausi NE
MOKAMĄ SEMPELĮ. Jdėk 10c. 
pašto išlaidoms.

Nemokamo sempelio kuponas 
Vardas .....................................

Gatvė .........................................
Miestas ......................... ............

Graboriai
Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
Musą patarnavimai 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eit) 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me iftlaidą užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius tr 

Balzamuotojaa
2314 W 23rd PI. 

Chilaga, III.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale pieldžiu atsiSau- 
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Rooseveli 2515-2516

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
' GRABORIUS

Ir balsamuotojas I

Nubudimo valandoje 
suteikiam goriausi pa
tarnavimą. Palaidoj’- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue ’ 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 CtH Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pensy 1 v a- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prie* gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo 

. Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6
9 vai. vakare.

Tel, Canal 0084

PAULINA AZERIER
EUROPEJIŠKA AKUŠERKA 

20 metų patyrimo
Duodu pagelbą prie gimdymo ir 

prižiuriu nėščias moteris.
2028 S. Halsted St.

Lietuvės Akušerės
Mrs. N. Žukauskas D.N.

Registruota. Aktišcika ir 
Naprapatė

3249 8. Morgan St.
Patarimas dykai

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Virfiųi Unlversal 
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
-eikalais nuo 12 iki 

•< vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti

■Akių Gydytoj ai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kleivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
Į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Bouievard 7589
Jei abejoji apio savo akis, cik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETKIST

Phone Bouievard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

OYDYTOJAS IP. CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Bouievard 7820 
rtea.. 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4. G-8 Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 nešt 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplevvood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

+

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

Tel. Kenwood 5107
V a 1 a n d o r

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Roekvvell St. 

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO, ILL

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė. 
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:*0 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

1579 MHvraukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak. i
Tel. Brunswick 4983 

Namų telefonas Brunavrick 0597 
Ultr&violėtinė šviesa ir diathermia

Res. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro, III

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiek o s 

CHICAGO. ILL
.... ............. . —....... L ...

V

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai vak

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Bouievard 2160 

Nuo 9 iki 12 va!, dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. MARGĖMS
3421 South Halsted Street 

Tel. Bouievard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80 ik) 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Bouievard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos; • 
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:80 iki 9:80 v 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. J. J. Kowarskas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 8.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal nutarti

, Ofiso Tel Victory 7188 
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Ofiso ir Res. Tel. Bouievard 5918
DR. A. J. BERTASH

3461 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 8201 South Wallace Street

Įvairus gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

DR. J. W. BEAUDETTE 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietą

TELEFONAS CANAL 0464

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Te!. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofiaaa: 310Ž S'o. Halsted St« (Jhicagi* 
arti 31st Street

Valandos: 1—3' po piet, 7—8 vakar*
Nedaliomis ir Iventad 10—12 diena

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
1729 South Ashland Avenue, 2 lubo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Ras. Telephone Plazn 8200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris. *

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

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dienu: Canal 3110

Naktj So. Shore 2238, Bouievard 6488

Įvairus Gydytojai
DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S, Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 no piet. ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6358

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

fteėi mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Ne- 
reik nieko jmo- 
keti, nereik mor 
keti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa- 
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jum* reikės 
mokėti:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn. 
Dr. C. W. De Roąue 

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė.

Kalbu lietuviškai
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Phone Bouievard 7589

Dr. Elleonore
Murphy (

Specialistė moterų ir vaikų ligų. 
Gimdymai prirengiami namuose, 

kainos nebrangios.
Prie patarnavimo išlavintos 

i nursės
3032 W. 111 Street 
Tel. Beverley 10055

Nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
5904 So. Kedzie Avė.

Tel. Hemlock 6333
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vak.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Atenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. A. KULVIN
DENTISTAS

4624 S. Western Avė.
Viršui S. W. Nonvell’s aptiekos, 

kampas 4G Place.
Atsineškit šį skelbimą, gausit $2 

pigiau už visą dantų darbą.

Tel. Bouievard 0537
DR. MARYA 

DOWIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki <8 vai. vak. Nedėiiomis nuo 

<8 iki 2 vai. po pietų

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Bouievard 2800 

Namą Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22n<i St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. P p.«

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas ridurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clarks Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

• Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearhom St„ Room 1111
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St
Tel. Bouievard 1311

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą.

* Nedėiiomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9606

A. A. DUS
ADVOKATAS

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

VaRflrfiis
8241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedilio ir 

Pelnyčio*.
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Tarp Chicagos
mų nei vienas negali susilygin
ti su “Birutes” parengimais. 
Jie toli pralenkia visus kitus 
tiek programų puriuikimu, tiek 
jų išpildymu. šis paskutinis 
“Birutės” vakaras pasiliks ilgą 
laiką chicagiečių atmintyje”.

Miscelianeoua Financial
Finansai-Paskolos

Dar apie “Birutės” 
kocertą

Kadangi jau tilpo ilga recen
zija apie “Birutės” koncertą, 
įvykusį pereitą sekmadienį, tai 
kitų dviejų recenzijų, delei vie
tos stokos, tik esmė tegalima 
paduota.

Dailės Mylėtojas tarpe kita 
ko sako: “Gaila, kad tokį pui
kų birutieėių darbą, kaip pri
sirengimas “Faustui”, tenka tik 
kartą išgirsti”. Ir toliau: “Ne
mėginsiu progi’amo dalyvius 
skirstyti ir žvaigždėmis vadin
ti; jie visi buvo sąžiningi ir 
savo pareigas gerai atliko, ba 
buvo tinkamai prisirengę”.

Toliaus I>ailės Mylėtojas nu
rodo, kad “Birutės” choras bu- 
vo labai gerai sumokintas ir 
dainavo puikiai; kad šis pir
mas mėginimas duoti scenoje 
“Faustą” koncertinėje formoje 
padaręs Į publiką neužmiršti
no įspūdžio; o p. Šimkus šiuo 
“Birutės“ vakaru, kaip ir vi
suomet, užsitarnavo gilios pa
dėkos.

Kitoje recenzijoje p. Jonas 
A-la sako: “Tur būt nėra ki
to tokio miesto Amerikoje, kur 
butų suruGŠiama tiek įvairių 
lietuviškų pai’engimų, kiek jų 
su ruošiama Chicagoje. Kartais 
vienu vakaru pasitaiko net ke
letas. Ir iš visų šių parengi-

PRANEŠIMAI
Pranešimas 6-to Apskričio kuopoms

SLA 6-t<> Apskričio valdyba kvie
čia visų (Chicagos ir apielinkės S. 
L. A. kuopų organizatorių bei val
dybų atstovų suvažiavimų, kuris 
įvyks kovo 11 d., lygiai 2 vai. po 
pietų, Bayinoud Chape! svet., 816 
\V. 31 St., arti Halsted St. Valdyba 
pateiks suvažiavimui apsvarstyti ir 
tinkamai iiiisircngti sukančius vei-

1. III Auksinio Koskurso atsieki- 
mui tinkamesnių rezultatų pritrau
kime jaunuolių.

2. Bendras kuopų delegatų tran- 
sjiortacijos planas nuvažiavimui į 
busiantį SLA Seimų.

3. Tinkamai prisirengti prie 6-to 
Apskričio jaunuolių koncerto.

Geo. J. Stungis, pirm.

Draugystės D-ro Vinco Kudirkos 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dieny, kovo 10 d., 7:30 vai. vakare, 
M. Meldažio svctaisėie, 2242 We.st 
23rd Plaee. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti į šį susirinkimų, nes 
labai daug svarbių dajykų dėl 
svarstymo. —A. Kaulakis, rašt.

yra 
ap-

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Rytoj Orakulas šaukia deba
tams komunistus, su “draugu” 
Andruliu priešakyje, Mildos 
svetainėn, 2 vai. po pietų. De
batų tema busianti tokia: “Ar 
teisingu keliu Rusijos bolševi
kai eina, idant įvykinus komu
nistinę tvarką jų valdomoje 
šalyje?” Orakulas įrodinėsiųs, 
kad neteisingu.

O kaip su komunistais? An- 
rliuliui, sakoma, pasiųstas re
gistruotas laiškas su pakvieti
mu debatuoti. Bet ar atsilan
kys jis parodyti, jogei ne vel
tui Maskvos sandvičius mau
mo j a ?!

Su pralotu Zalenkevičiumi 
Andriulis spyčius nuo vienų 
pagrindų rėžti mėgia — taip. 
Bet ar turės jis drąsos susi
tikti debatuose su tokio jau 
kalibro vyru, kaip jis pats, 
Andriulis? Ot klausimas!

—Reporteris.

PAGERINKIT SAVO NAMĄ VIEN 
TIK U Z $25

Cementuinis pamatas iš cementiniu 
bloksų, tuojau suteiks jūsų namui 
gražumą ir padaugina vertę. Jus 
tikrai turit tai permatyti kaipo na
mų savininkas. Kainuoja nedaug, 
pirmas jmokėjimas tik $25, o į 2 me
tus išmokėsite kitus pinigus.

The La Šalie Foundation Budavo- 
tojai yra ekspertai toje šakoje. Jie 
siūlo atpigintomis kainomis prieš 
pavasarį. Rašykit jiems, 17 N. tet 
Šalie St. La Šalie Foundation Buil- 
ders.

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. Riedam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHIN 

222 W. Kinzie S 
Superior 205^-

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
C0P0RATI0N

Personai
Asmenų leiko___________

VELTUI
Vaizboženkliai, Copy- 
išyk šiandie. Patentų 

su 
ir

Furnished Rooms Automobiles

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, siute, $2 roleliui, bal
ta maleva, $1.75 galionui. Vinys, ce
mentas ir tt. 2553 W. Madison St. 
Seeley 6065.

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

PERKAME

Business Service
Biznio Patarnavimas

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam Ir popieruojam. Užlai
kėm maleva, popierą, stiklus Ir t t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 J. S. RAMANCIONIS, Sav.

KARPENTERIS — generalia kon-1 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam « Co. 856 W. 
541 h St. Boulevard 0536.

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Si
Chicago, III.

Patentai, 
wrlghte. Rašyk šiandie,
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2880 W. Chicago Ava. 
Dept. 7 

Chicago, Ui.

FORNIŠIUOTI kambariai rendon, 
gerai, patogiai įrengti, .nebrangiai. 
2953 S. Michigan Avė.

M & K Motor Sales

For Rent
RENDAl ruimas vienam . arba 

dviem vaikinam su visais paranka
mais. Yra telefonas ir vana. 2 lu
bos). 3002 Emerald Avė.

cnicaroa urnai u «1 tr_ atsakanętausl vartotų 
karų, 'pilnai įrengti, gerame mectianiAkame 

‘ , karai parduodami nuo $180 iki 
____ e karą kuris tinka vieo- 

raikalama. Caab, itaiokčjimala, mai-
0811-13 8n. Halatod St.

karų pardavinėtojai. 100 rarantuotą vartotų 
karų. į,—... \
stovyje, karai parduodami nuo $180 I 
$2009. M**b turime karą kurie tinka vii 
UtU 
naie.

IdASSIFiED AUS.
I__________________ -J

Educational 
_________ Mokyklos_____________  

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

išmokinsime jus Designing,

i

Mes __ _
kirpimo ir siuvimo į trumpą laikų 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
venor banjo, kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio walnut 
medžio. įskaitoma skrynutė, šis spe
cialia pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music
Studios,

Ine.,
13 So. Kedzie Avė.
Phone Kedzie 6810

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- j 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį i 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji-! 
mąis. Užganėdinimas garantuotas.[lis. Užganėdinimas garantuotas. 

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
6201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.) 

KontraKtonai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

5330 W. 22 St. Cicero, 111. 
Tel. Cicero 1820

MALEVOJAM, dekoruojanti — At
sišaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 
Lavvson Paintlng & Decorating Co.

Kedzie 6666.

PERKRAUSTOME 
į visas miesto dalis, nebrangiai. 

HARVEY & CO., 
Not Inc.

1357 W. Lake St. Monroe 0056 
Vakarais Monroe 6629

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

KUOMET JUMS KEIKIA PI
NIGŲ, ATSIŠAUKIT PAS:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St
I. F. »ANK0WSKI, Pr#x.

C. J. DANKOWSKI, Seki lid.
Pirmi, antri ir treti morgičiai 

Tel Ctnal 1876 
i visus departmentus 

Pigiausios karnos. Greita* 
patarnavimai.

Be Komisb ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame tegalį nuošim
tį. Pinigus gausite i 12 valandų, 
industrial Loan Service

1726 W. Ųhieago Avė., 
Kampas Hėrmitage Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
Erai kalbėti lietuviškai, kad tin- 

mai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
VVestern Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8882 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5812 West 
22 S\ Cicero, III.

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerų vietų su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingų asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norų dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimų. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

REIKALINGAS barberis vakarais.
3531 So. Halsted St.

REIKALINGAS automobilių par
davėjas, gali būt ir be patyrimo. 
Gera pelninga vieta atsakančiam 
žmogui. Zuravvski Auto Sales & 
Service, Chrysler Atstovas, 3967-69 
Archer Avė.

Musical Instruments
Muzikos.Instrumentai

TOM BR0WN
BENAS IR ORKESTROS 

MOKYKLA
Privatiškos instrukcijos visokių in
strumentų patyrusių profesionalų 
mokytojų. Dykai benas ir orkestrą 
mokiniams, įskaitant šokius, biskį 
primokėti kitiems. Mes išmokinsim 
jus groti bile kokį instrumentą.

84 W. Lake St.
Ph. State 0796

PRIVATI ŠKAS žmogus parduoda 
gerai žinomą grojikiį pianą, kaip 
naujas, už $100, pusė cash, kitus j 
60 dienų.6621 S. Richinond St., 2 flatas

UŽ GERIAUSI cash pasiūlymą 
nupirksite mano grojikiį pianą, ne
turiu vietos naujame name, turiu 
parduoti tuojau, parduosiu už $100 
— % cash, kitus į 60 dienų. Reikia 
pinigų persikraustymo išlaidoms.

GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

TURIM PARDUOTI TUOJAU
Mes turime dlešimtį fonogra

fų musų sandėlyje, parduosime 
po $15 kiekvienų. Taipgi turi
me 2 pianu po $40 kiekvienų 
ir puikios rųšies Kimball gro- 
jiklj, kurj parduosime labai pi
giai^ Atsišaukit šiandie iki 9 
vai. vak. o nedėlioj iki 6 va
karo. American Storage Housc, 

2216 W. Madison St.
————————————f---------------

PARSIDUODA Electric Pianas, 
gerame stovyj, nebrangiai. 2953 So. 
Michigan Avė.

Radio

•50% 
PIGIAU

DODGE SEDAN 192#
F.SSEX COACH 1626 
FL1NT Touring 1926 _____________
AUBURN Tourinr 1925 žiemai už

daromas ...............    $225
OAKI.AND Sedan 1925. 4 ratų bre-

ktni   $250
MOON 1924 Sport Touring ...........  $175
MOON 1923 4 pasakierių coupe_____ $100

Tie karai yra nupiginu lygiai per puse.
Jei jus norite pirkti gero karo, nepraleiski
te Aių gerų bargenų.

South Sides didžiausi automobilių ver
telgos.
GARFIELD MOTOR SALES CO.

47 to 61 E. 55th St.. cor. Wabash Avė. 
7715 So. Halsted St.

Special Bargenai
HUDSON coach. 1020 ____ ________
Chevrolet Landcau nedari 1927 ____
BUICK 25 nedari Mntr (I -------------------
PACKAKb Šule O sedan .......... ............. ......
UUI'MOBII.E 1O2R sodan, kaip naujas 
PAIOE 1026 aport aedan .......... ....................
UODE M eadan 1926 ........ ....... ..............

$395 
$326 
S425 
P 

------  -------- -------- NdO 
VVILLYS-Knight ’024 Tour. C*l. Top. |185 
Jowett 1925 Aour. Cal. Top --------- — $95

Dar 150 Unirinkimui — cash arba
lAmokfijimaiB 

7001 S. Halnted Vincennea 9447

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taipgi 100 daugiau geros vertos Cbrysle- 
rių, Nash, Dodges, Hudsonų, Oaklaiids. Reos, 
Chevrolets, Cadillac^ ir tt. Visi karai ga- 
rantuoti. iHmokCjimais. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

BUICK vėliausio modelio Master 
Six sedan, parduosiu pigiai, nes 
man reikia pinigų. Vartotas tik
biskį ir išrodo kaip naujas, turi 4 
ratų brekius, beveik naujus baloon 
tajerus, parduosiu už $450, kainavo 
man $2100 labai nesenai.

Atsišaukit nedėlioj.
2231 N. Kedzie Avc.,

1 apt.

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
HUDSON sedan, vėliausio modelio,

'• gerame stovyje, praktiškai naujas, 
maleva net ne subraižyta, važinėjaus

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo .atsa

kančio radio pardavinėtojo, jus rasi
te daug setų pasirinkimui, visi ga
rantuoti, taipgi ekspertai radio tai
sytojai.

G. & W. Radio Co.
6200 So. Halsted St. , Normai 1464

mažiau negu 8000 mylių, 6 geri ta- 
jerai ir daug ekstra dalių, parduosiu 

■ už $350, man kąinavo $1850. Man 
reikalingi pinigai, apleidžiu miestą, 
savininkas

3645 W. l’olk St.
Apt. 1

$475 
$rtr»o 
SODO 
$050 
$1550 
$050 
$305

DODGE ’27, Sodan .......................
BUICK '27, SiNian ............ ...
UADILLAC V-61, 7 |>aa. Soduli 
ttitlLLAC V-61 5 pas. Coupe

UBUKN (166 sport Sėdau .
ASH ’28 Sedan ................................

HUDSON '26 CoMcb ..... .......
Vld karai iraraniuoti. lAmokčjimuiB 

2560 So. HalHled St. 
Atdara visada

• I i ' u « < ■ • • — ’

REIKIA keturių švariai išrodan
čių salesmcnų, nuo 21 iki 30 metų 
amžiaus, kalbanti asgliškai, lietu
viškai. Gera proga tiems, kurie tiks. 
Verta bus jmns apie tai patirti. At- 
sišaukit nedėlioj nuo I iki 4, pane- 
dėly nuo 9 ryto iki 2 po pietų. Po
nas Lepp, Pershing Hotel, 64 St. ir 
Cottagc Grove Avė.

GARANTUOTI nauji radio notai bun iš
parduoti greitai hpiMualčiniH lamomis. Apri- 
liotiiH nkailliUH Atwater Kent vartotu Motų. 
$30. Taipgi parduodam naujus Atvvatcr Kent 
radio**. $88. Manor Radio Shoppe. 6322 S. 
tVeatern Avė., Phone Republic 6350. HUDSON BROUGHAM 1920. kaip naujas, 

pilniu įrengta*. pamatykit kad jvc-rtinua $675 
6037 S. Halsted St.

Wcntworth 2222Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai_________

VALGOMO kambario setas, $5, pa
siniai pečiai, $6, lovos, $2, dresenai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak- 
siai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utaminke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schvvartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu- 
rimus užtaisome už $3. Darbas ga
rantuotas.

C. MOSER 
625 West 48th Place 

Yards 1034 •

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudinga*. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
3336 So Halsted St.

HUDSON 1927 Demonstra- 
ler $895

BURKE MOTOR SALES
3512 Archer Avcnue.

REIKALINGI keli darbštus Real 
Estate salesmanai. Gera proga ge
riems vyrams pristoti prie populia- 
riško ofiso ir pasidaryti gerą gyve
nimą. Turi būti teisingi ir turėti 
ItclTžl

WAITCHES BROS. CORP.
J0756 So. Michigan Avė.

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
Knygvedystė*, stenografijos, ir kitų 
mokslo sakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me 
lūs. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

UPHOLSTER1NG, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik go
riausi darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

NASH COACH 1926. 5 pasažteriu. Pilnai 
įrengtai*, puikųa ballon tajerai, labai iva- 
rųą._ 90 dienų gai anluotaa. $395, JaweU

FINANCE CO. 
Stony Island.. Fairluz 8030, 

atdara vakarius arba nedalioj

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% Komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

$496.
7001

dėlpadavėte aplikacijas
j Chicagos Lietuvių Drau- 

P. būtinai atsilankykit pas 
Montvidą, nevėliau kaip iki

Kurie 
įstojimo 
giją S. 
Dr. A. 
12 dienos kovo.

— X. Saikus, rašt.

AR NORIT PUIKIOS ATEITIES
Mums reikia 3 vyrų išsimokinti 

auto electric engineenng, aviaci
jos.

Bridgeport. — Draugystė Teisy
bės Mylėtojų laikys savo mėnesinį 
susirinkimų nedėlioj, kovo 11 <|., I 
vai. po pietų, Mark White Sųuarc 
svet., prie 29-tos ir S. Halsted gal. 
Visi nariai-rės malonėkite būtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. —Raštininkas.

Draugystė Liet. Vėl. Am. No. 1 
laikys savo mėnesini susirinkimų, 
kovo 11, 1 vai. po pietų, paprastoj 
svetainėj, Davis Stiuare l’ark. Drau
gai ir draugės malonėkite atsilanky
ti ant susinkimo.

— Jot. Dabulski, sekr.

Bridgeporto Lietuvių Politiško ir 
Pašelpos Kliubo c.\tra susirinkimas 
įvyks subatos vakare, 7:30 vai., ko
vo 10 d., 1928, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St., 1 lubos.

Bridgeportiečiai esate kviečiami 
visi ant šio susirinkimo, kurie ir 
neprigulit prie kliubo. Bus porų ge
rų kalbėtojų ir išgirsit kokių nau
dų kliubas lietuviams gali padaryti 
ir taip toliau. Meldžiam nepamiršti 
viršminėtos dienos ir vietos.

Kviečia visus
KOMITETAS

Meilės Lietuvių Ai n e riki jo Drau
gija laikys mėnesinį susirinkimų 10 
dienų kovo, 8 vai. vakare, i 
merių 1900 S. Union avė. Gerbiami 
draugai malonėkite pritinti j susi
rinkimų ir atsiveskite saujų narių, 
ne.s dabar veltui įstojimas.

J. Balžentis, rast.

Amerikos Lietuvių , 
Mokykla

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

IŠKABŲ malevojlmas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se

zono.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmokė- 

val.
Oakland 6777.

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

MES išvalysim jūsų kaurus ir pa
taisysim juos. Ekspertų patarnavi
mas, nebrangios kainos. Pabandykit 
pas mus.

ASHJIAN B’ROS.
2101 E. 71st St. Dorchester 0009

PRIEŠ pavasarį namų taisymą 
plasterinimą arba lopymą, nerstai- 
sonie ir malevojame. Atsišaukit ar
ba telefonuokit.

WHITTING & SON, 
Norman 1792, 6948 S. Princeton av.

Miscellaneous
įvairus

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
Šmotais.

Boulevard 1036

MALEVOJU, dekoruoju. Nebran
gios kainos, gaukit mano apskaitlia- 
vimą. T. E. DANIELS, 1412 Irving 
Park Blvd., Wellington 3377.

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

iiniais. Paskolas suteikiam į 24 
Je jokio komišino.

S. OSGOOD, •
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS

Turime užtektinai pinigų, 
kainos, lengvi išmokėjimai. 
$100 iki $300 už 2% nuošimčių, 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St. 
Phone Brunsvvick 8968

Pigios
Taipgi

be

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND & 
MORTGAGE CO.

134 N. La Šalie St., 
Room 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

Gera mokestis 
Kol mokinsi tės. Matyk it 

MR. THOMAS ar DAV1ES 
2024 S. Wabash

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti du nemažus vaikus, val
gis ir guolis. Gera užmokestis. 506 
W. 39th St.

REIKALINGA moteris arba mer
gina namų darbui. Tel. Normai 8973.

REIKALINGA moteris namų dar
bui. duosime kambarį, valgį ir ge
rų mokestį, 3201 S. Wallace St.

Furnished Rooms

Mes perkame visus senus ir var
totus rakandus ir mokame geriau
sia kainą. Taipgi parduodame gerus 
rakandus pigiai. Harvey and Co. 
1357 W Lake. Monroe 0056 aroa va
karais Monroe 6629.

l’ACHARD 4 durių w>dan. važinėtas 
11,000 mylių, gurame stovyje, $725, tiktai 
$100 imokčti.

7020 S. HaUtud SI.

MES MOKAME brangiai už jūsų
------ —1—J.._  »------------ jrsenus 

t. t.
rakandus, pečius, kaurus

BR0WN FURN. |O. 
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

OLDSMOB1LE '27 kaip naujau, 
VVhlppet 4, vėliaubis '27 A-l $350.

Atrtftaukit 
A. L. ARGO. 671S S. Wc«tcrn A ve.

TlRDAVIMUI barbernčs veidro
džiai, krėslai ir su visais įrengimais. 
3531 So. Halsted St.

VVHIPl’ET 4 eiiindenų demonutratoniiH, 
naujo karo garantija, $195. 12 arba 18 
mėneaių išmokėjimui.

5926 S. Kedzie Avc.

REIKALINGI stubos rakandai 
(fornišei). Kas turit parduoti, ma
lonėkit pranešti man. 1). S. 3417 
So. Union Avė. Phone Yards 4094.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

$20 JMOKETI
Už bilę vieną vartotą karą musų 
stake, — $100 iki $1000. Dodges — 
Buicks — Willys Knights — Whip- 
pets. Chevrolets, Fords. Atsineškit 
Šį skelbimą su savim, nuliesime $10 
pigiau.

HARRY J. MAPP — Inc.
6789 So. Western Avė.

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys
2118-20-22 So. State St, Chicago 

po nu-1 Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St 
■*”... Phone Victory 2454. Lawndale 2454

ATYDA! LIETUVIUAt likit savo nialovojimit ir dekoravimą per 
ckHpertiiH, Dykai apukaitliavimus. Nuo lai
ko uiba kouti-aktainis darban. Važiuojam 
bilo kur Chicujroj arb prieinieHt'iuoso.

.1. J. SHAKENMAER 
DIB Milwaukeo Avo. 

lJriili«wlck 7367

Personai

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 j savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamų mašinų. Turime pilnų pasirin
kimų Singer siuvamų mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 4251 Cottage Grove Avė.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. W. if A. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienyje, kovo 9, 
8 vai. vak., Unijos svetainėj, 1564 
N. Rubey St. —A. M. Kadsel, sekr.

GaiTield Purk Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašclpiuio Kliubo susirin- 
kuilį. I \ \ L S I |,l Icl h . |, ko\ > II 
Lasvlee Hali, 3929 W. Madison 
1 vai. po pietų.

st

Atsineškit su savim šį skel
bimų, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN- 
GAS, 21 MĖNESIAI DEL 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymų. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB-I 
ING & HEATING CO., 45321 
Cottage Grove Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLOS $100 ir daugiau, jūsų 
notomis, legalėmis kainomis. Savai
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be 
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
ir 3 morgičius labai žemu komisu.

LINCOLN LOAN ASSOCIATION* 
1931 Milvvaukee Avė., 

netoli Westcm 
taipgi

3166 Lincoln Avė. 
Room 301 • 

netoli Ashland

Draugystė I 
kys mėnesinį 
kovo 11 d., 1 
\Vhitc Parko 
ges Iviksilns

lai-Lietuvos Dukterų 
susirinkimų nedėlioj, 
vai. po pietų, Mark

i .svetainėj. Visos drau- 
pribuli.

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, furnas ir gasinių, 
pečių ir taisymas jų. American; 
Stove liepai r Works, 3110 Went-» 
vvorth Avė. Phone Victory 9631.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St.

IEŠKAU sūnaus Mikolo Mitrino. 
Jis gyveno Los Angeles, Calif. Da
bar nežinau kur randasi. Mielas sū
neli atsiliepk, arba kas apie jį ži
not, meldžiu man apie jį prane
šti.

M- EVA MITRIN,
R. 1, Box 93, Frees Oil, Mich.

PA1ĖŠKAU savo švogeiio Juozo 
Zavicko, neina iš Suvalkų guber- 
nijis, Gražiškių parapijos ir kaimo. 
Malonėkite atsišaukti, turiu labai 
svarbų reikalą. Kas pirmas praneš 
skiriu 5 dolerius atlyginimo.

Atsišaukite
JOE 'CUPRINSKAS 

2907 So. Union Avė., Chicago, 111.
J • •   H.I ■ I , I I ■■ ■
IEŠKAU ap.sivetliinui merginos ar
ba našlės nuo 25 iki 30 metų am
žiaus. Aš esu vaikinas 33- metų am
žiaus, negirtuoklis, gerai gyvenu ir 
turiu gerą darbą. Gyvanašlės nėra; 
šykil laiškų. Norėčiau susipažinti 
pci- laiškus arba ypališkai susitikti. 
Hašykit laiškų adresu M. S. Box 63, 

Evanstou, 111. .

RENDAl ruimas dcl vaikino ar 
merginos, šviesus prie mažos šei
mynos, 2 fr. 4014 Brighton PI.

SIUVAMOS mašinos, visokių išdir- 
bysčių, consoles, dropheads, $9, elekt
rines, portable, $22.50 ir daugiau, iš
mokėjimais. Pattcrson Bros. 1952 
Irving Pąrk Blvd.

Visus karus galit pirkti 
išmokėjimais 

FAGET BUICK CO. 
4400 Archer Avė. 

Virginia 1200

VARTOTŲ KARŲ BARGENAI
ŠIANDIENINIAI SPECIALA1

Buick Sedan ............
Buick Touring .........
Auburn 8-88 Sedun .
Buick Coaeh .............
Hudson Coaeh ..........
Kiti nuo....... $50......

................. $495

................. $100
.................. $700
.............  $575
................. $375

iki ....... $250

RENDAl knmbaris dėl vaikino ar 
merginos prie mažos šeimynos; 
maudynė ir telefonas. 2 fl. 3348 So. 
Lowe avė.

RENDAl kambarys dėl vieno vy
ro ar merginos, su valgiu arba be 
valgio. Prie našles. Phone Victory 
9280.

RENDAl kambarys dėl vaikino 
ar merginos su valgiu arba be val
gio, 1 užp. 3333 S. VVulIace St.

RENDAl ruimas <lel vieno ar 
dviejų vaikinų, 3 Ir. 3213 S. Auburn

RENDON 2 kambariai (singe- 
liams) su valgiu ar be valgio. Jei 
reikės tai ir darbą pastorosim. 3534 
So. barneli Avė. Antuu Wuskevicz, 
2 aukštus iš fronto.

Automobiles
TIKRI BARGENAI

Aukdton rųUeH, včiiuiiHių modelių, 
vartotų karų.

CHRYSLER. 1927. «2 Coaeh. kaip 
naujai* .............................................

BUICK 11128 Hedan, kaip naujai* ... 
CHRYSLER 1928, 72 sodan, kaip 

naujuH ................................... ...........
l’ACHARD 1926, Btruight. 8-5 pa- 

sužioriu, sodan —........... .. ........
CHRYSLER 1627. 80 sėdim, kaip 

naujau ....... ..
PONTUC 1928. 4 dur . _____
LINCOLN 11)27, 7 Dasužiorių, sedan, 

kaip iiuujuh .......................1.....   .
CADILLAC 1927, 5 pasažlerių sodan, 

kaip niiuj.'iH ......... ................
JORDAN 1927 slraight 8 uport rumi- 

<stor —.... ......................... . ......... ..........
E8HEX 1928, 4 durimis sodan, kuip 

iiuujuh
STUDEBAKElt, 7 pauažicrių sodan, kaip iiuujaH 
AUBURN 102 

naujai .............................. . ............. .
50 kitų vftliausių modelių lonvių

Karų »UO.......... $)<)<) iki
Vlni kural garantuoti ir teikiamu**

patarnavimas, 'l'ik bmk įmokūti, *
12 arba 18 mėnesiu. Atdaru 
įiedelimniH iki 10.
NORIU AVENUE MOTOR SALES 
3730-41 W. North Avc., i’Uuue Cupjlol jj350

$650 
$1076 
$1250 
$1450 

------- ------- $1650 
Landau nedun $750 

$2750 
$1750 

$975 
$050
$050 
$875 
$400 

dykai 
kitUH j 

vukaruls ir

1627, Kport Miluii, kaip

MES u£ni6k6»iin<* vunIi ut jumi uutomu. 
Irtlių, visokių i<ldinbyi«ėių ir modelių. M<*d 
mokėjimu daugiau negu Bluo Book verlč, 

ATLAK MOTORS Ine. 
603U Uvltuge G re ve Avė.

Business Chances
 Pardavimui Bigniai

PARSIDUODA bučemč su namu. 
Geras biznis ir namas. Reikia 
jnešti tik pusę pinigų. 7207 South 
Abcrdeon Avė.

PARDAVIMUI Soft Drink ir Jce 
Grcain parteris. Tur būt parduotas į 
dvi dienas. Justinas Straukas. Kean 
Avė. Priešais Tautiškų Kapinių var
tus, Justice l’ark, III.

(Continuad ou pggę #)
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EIK SU MINIA
Plieninis valgomo kambario karas 

Uždėtas ant truck chassis 
“Self-Propelling’’ 

ši važiuojama virtuvė yra ką 

gerintus įrengimus, 
ir kerosino pečiukus.

Kaina $3,500
$1,500 cash. kitus į 12 mėnesių iš
mokėjimu. Lunch karai daromi pa
gal jusi) nurodymus.

Austin Welding Works
553 W. Quincy St.

tik

NORIU PIRKTI bučernę xu Rro- 
šerio bizniu Chicago, arba neloli 

I nuo Chicagos. Atsišaukit tik tie ką 
I turite nemažiau $iooo apyvartos j 
savaitę.

P. BARZDAIT1 S, 
2958 lx>we Avė.

Chicago, III.

PARDAVIMUI Ice Cream parloris 
užbaigta, turi vėliausios mados pa- ir mokyklų reikmenų krauhive su ar 

’----- ’---- elektros šviesa be namo. 2640 W. 69 St. Telefonas
’ i Hemlock 6972.

EXTRA!
Pardavimui arba mainymui bučer

nė ir grosernė ant namo. Biznis iš
dirbtas, gerai, konkurencijos nėra, 
knygučių nėra, apyvartos darau 
$800.00 iki $850.00.

F. LUCZYNSKI 
4638 So. Troy St., 

Phone Virginia 0526

apie

PARSIDUODA grosernė ir smulk
menų krautuvė, gera vieta, randasi 

............... ... .... 4 kambariai pagyvenimui. Del pla- 
Pardavimui jvamų vyriškų daiktų tosniu informacijų kreipkitės. 3259 S. 

krautuvė. Mainysiu ant loto, auto- Union Avė. Victoria 7370. 
mobibaus arba namo, arba priimsiu 
partnerį. Priežastį patirsyt ant 
vietos.

Atsišaukit ,
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St. 
Box 263

— EKTRA —

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma
PARDAVIMUI reslaiirantas geroj 

apielinkėj. Biznis geras. Atsišauki! 
į Aušros Knygy nų, 3210 S. Halsted 
St. Box 266.

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfoPARDAVIMUI bučernė su ledau- 

nyčia ir troku. Daromas geras biz
nis, bargenas greitam pardavimui, lauku; tik trejetą valandų ke- 
1/50 w. 63 St._________________ _  lionės nuo Chicagos; resortas

PARDAVIMUI grosernė ir buėer-1iSKaraint«s tarP “Ugštos klasės 
nė, geroj vietoj, puikus biznis, turiu1 žmonių ir visų mėgiamas. Gry- . .. »___ 8043t . _ - .garduoti iš priežasties ligos, 

o. Racine Avė. Stewart 1422. no pelno neša apie $14,000 į 
metus. Vertas virš $80,000, 

PARDAVIMUI Hop ir Malt, eiga- parduosiu už $68,000.
>-ų ir saldainių storas, arba mainy-;
siu ant kito biznio, 2133 So. Halsted 
St. Tel. Canal 4333.

Taipgi 106 akeriai farma su, 
budinkais, inventorium ir sod- 

-------------------------------- i numi, kuris susideda iš 30 ake- 
PARDAVIMUI delikatesen, nio- . vni^inrn tfroinmi ir nkp- kyklos daiktų, cigarų, tabako ir ki- • v®l8infV gieipsų 11 Z4 aKe 

tokių dalykų. Gera vieta netoli mo-jrių kitokių vaisinių medžių, jau- 
«2»*So.'1ftrB>nySL 'lv‘e,nino alfalfo laukų ir derlingų ga- 

------------------------------------------------- i nykių. Farma rubežiuojasi su 
PARDAVIMUI pigiai saliunas ge- resbrtu ir turi puikų marketą 

roj vietoj prie dirbtuvių tarp sve- i 
timtaučių. Nepraleiskit šį bargesą. 
461 \V. 43 St.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė 
ir hinch ruimis. Gali šį biznį įsi
gyti kad ir nepatyręs. Phone Boul'e- 
vard 2548

PARDAVIMUI grosernė su I pa
gyvenimui kambariais. Geras cash 
biznis. Didelis bargenas. 5702 So. 
Racine Avė.

Gali sit
is keletos 
pakanka- 
Kreipki-

produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

(ialima pirkti farma atskirai 
arba farma ir resortą sykiu, i 
Bendra vertybė $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičių.

Geriausia pirkinys!
sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turės 
mai darbo ir įplaukų.

----------------------------- ----------- 1 tės greitai. Naujienos, klauskit
EXTRA :j. šmotelis.

PARDAVIMUI groseris ir kendžių __ _________ __
šloras priešais mokyklos, geroj vie- —
toj, lietuvių apgyventa. Pardavimo1 MAINYSIU 181) akrų farinų, .>0 
priežastį patirsite ant vietos, 4614 S. į mylių į šiaurę nuo Chicagos, nelo- 
Wood St. Chicago, III. lafayetteIii Mcllenry, III., už $17,000, inainy- 
s.'iso. I siu į apartmentisį ar kitokį- namų,

“aukit: 
201 Harrison St. 

Oak Park.
irba Phone Austin 3074

namą

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą į fauną, lotą. bizn| 
ir kitką, 20.31 W. .35 St. Tel. Lafayette 
0909.

SAVININKAS luri mainyti grosor- 
nv, bučernę, saldainių krautuvę j 
farmų, biznį, lotus ar kitokių real 
este. Veikit greit. 2031 W. 35th St. 
Lafayette 0909.

PARDUOSIU arba mainysiu ma
ži) pigų namų ant lolo, automobi
lio arba biznio. 944 W. 37 PI.

MAINAI
5 kambarių, mūrinis bungalow su 

garadŽium Marųuette Manor, ant 6 
arba 8 flatų, garu šildoma, South 
Sidėj.

4 flatų muro namas, pečiais 
domas ant 2 arba 4 flatų garu 
(lomu. Pridėsiu cash.

Medinis 3 flatų ir Storas su
riniu garadžium ant didesnio, mūri
nio, pečiais šildomo.

Medinis 2 fialų po 4 kambarius, 
Brighton Parke, ant grosernės arba 
mažo biznio.

S. J. PASZKEWICZ

iii- 
šil-

mu-

6345 S. California Avė.
Hemlock 4555

TURIU nedidelį namą, noriu iš
mainyti ant grosernės ir bučomės. 
šaukite Boulevard 2558.

MAINYSIME

namus
Brighton Parke .

gerus 
senus 
namus

RUBIN BROS.
Namų Statytojai 
4155 Archer Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namabžemi Pardavimnl

BungaloAvs
už

Dyką
mūriniai, moderniški bunga-Nauji, hiui miiii, muiK i ..v...*..-

low,‘ $60 j menesį. Atsišaukit šian
die.

SALYER
4358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

PARSIDUODA dviejų aukštų mū
rinis namas, 4 pagyvenimai. Bridge- 
port apielinkėj. Mainysiu j kų kas 
turi. Atsišaukite pas savininkų. 7034 
S. Washtena\v Avė.

Real Estate For Sale 
Nainai-ŽemI Pardavimai

2 l-'LATŲ mūrinis namas 5 ir 6 
kamb., garu apšildomas, 2 karų ga- 
radžius, prie 43rd gatvekarių. Kai
na $13,000. Imnokėti $1500, likusius 
po $75 į mėnesį . Veikli greitai, nes 
yra tikrus bargenas.

6 Kambarių mūrinis 
{(aru apšildomas, 2 karų garadžius' 
<ninu $9,000.

6 kambarių mūrinis 
furnnce apšildomas, 2 karų gara- 
džius $8,750.

5 kambarį * 
furnnce i 
džius.

bungalow,

bungulovv,

Jeigu nori greitai ir gerai pirkti, 
Farduoti arba išmainyti savo namų, 
amą arba biznį, kreipkitės 

mus ypališkai arba laišku.
Musų salesmanai yra prityrę 

greitai gali pritaikyti jums

irių mūrinis Bungalow, 
apšildoma, 1 kuro gara- 

Kaina $8,250.

Mickevice & Go.
5 W. 63rd St. 

lock 0800pas

ir
. „ . , gerą

mainą arba rasti pirkėją jūsų na- į ‘ 
mui.

Su visais Real Estate reikalais, 
kaipo antai: Insurance, perkant ir 
parduodant prapertes, pirmu ir ant
rų morgičių, visokių dokumentų, 
Lietuvon įgaliojimų, visada kreipki
tės pas mus, ypatiškai arba laišku, 
be skirtumo katroj dalyj miesto 
esate.

Musų ofisas turi daug metų paty
rimo prie šio darbo ir teisingas, ga
bus darbus kiekvienam yra užtik
rintas.

Waitches Bros. Corp.
n ur* 1 • A miiihi iiiiima <» urnų pu v

10756 O. MlCnlgan AV6. kambarius ir naujas muro namas,

Lotai 50x125 
Western & 72nd Avė 

Mainosi 
į 4 flatų ir 
6 flatų bklgs.
Šaukit Canal 4960.

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO 3 puikus namai Gary, 

Ind., vienas 5 flatų naujas muro 
namas, po 5 ir 4 kambarius; namo 
kaina $25,000, natras 3 flatų po 5

Pullman 5950
PARDAVIMUI 3 fintų muro na

mas po 6 kambarius, pigiai. Kreip
kitės pas savininkų. 3618 S. l.ovve 
avė.

In 4 metus 
Randos užmoka

Namą
Prie Archer ir 62nd 
6 flatų namas
Rendos $2000.00 j metus 
Kaina tik $8500.00 
Cash reikia $3000.00 
šaukit Canal 4960.

Brighton Park
6 kambarių mūrinis bungalow, 

Marųuette Manor, mainysiu į 4 kam
bariui flatų, namas turi būt North 
Side, geroj vietpj. 1

2 aukštų mūrinis, 2-6 kambarių 
flatai, mainysiu į mažesnį namų ar
ba biznį kokios nors rųšies.

2 aukštų meilinis namas, cementi
niu pamatu, 2-4 kambarių flatai, 
bargenas, $5800.

B. R. Pietkiewicz & Co. 
2608 W. 47 St.

Lafayette 1083

KRIAUČIŲ šapa. Sena išdirbta 
vieta ant biznio gatvės. Pigi renda, 
daug darbo, lietuvių apieliiikėse, 
nėra kito lietuvio kriaučiaus ap
link. Del labai svarbios priežasties 
parduosiu pigiai. 315 E. 1 Ith Str., 
(’hieago Height-s, UI.

Tel. 2270.

PARDAVIMUI pigiai saliunas 
arba road house, biznis išdirb-1 K*au .Indiana, 

x z-i • valstijose,tas, randasi prie pat Chicagos 
rubežiaus, priežastis pardavimo I
- einu Į savo storą.

12318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui 80 
akrų, 70 mylių nuo Chicagos, 5 
kambarių šluba, didelė barnė, sailo, 
vištoms auginti, pienininkystėj arba 
javų auginimui, išmokėjimais, 130 
ir 180 akrų pilnai įrengta, javai ir 
pieninkystė; kitus 40 akrų ir dau- 

Illinois it* Michigan

KAŠTE
•155 Archer Avė. 
w Lafayette 2853

15 KAMBARIŲ medinis namas, 
5244 S. Union Avė. Yra vana, toile- 
tai, cementuota čle, kaina $«300, 

■ cash $2000, kitus pagal sutartį.
6 kam bari ų medinė cottage, yra 

toiletas, vana, cementuota ėlė, kaina 
$4,800, cash $1000, kitus pagal Su
tartį.

5231 S. Union Avė/

e <
Geras Pirkinys

1044 W. 69 St., 2 aukštų mūrinis 
namas, pirmame aukšte krautuvė ir 
4 kambariai, 2 fl. 5-4 kambarių, 
ru šildoma, kaina $19,500.

W1NT()N & NABTEN,
6829 S. Halsted St.

ga-

BIZNIAVAS MURO 
NAMAS 

storas 
3 flatai 
2 k. garažas 
Bizniavoj gatvėj 
Prie transf. kampo 
Pigus. 
Įnešimo $4000.00 
Kaina tik $14500.00. 
šaukit Canal 4960.

kaina $14,500, trečias 7 kambarių 
naujas muro bungaiow ir nuiro ga
ražas dėl 2 karų, kaina $13,950. ši
tuos visus namus mainysiu ant Chi- 
(,'agos inaperčių nuų 13 flatų iki 20 
tintų. Tie namai turi būt išmainy* 

| ti trumpam laike.
! IŠSIMAINO puikus bizniavus na
mas, su bučernės biznium, ant Ar
cher avė. Mainysiu ant privatiško 
namo nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO naujas muro namas 
ant Archer avė., netoli Brighton 
Park didelio teatro. Parduosiu ‘pi
giai arba mainysiu ant nedidelio 

i jirivatiško namo nepaisant apielin- 
‘IŠSIMAINO 2 namai ir 2 lotai; 

vienam name randasi 10 kambarių 
hotelis, antras namas 2 flatų po 5 
ir 6 kambarius, karštu vandeniu 

; šildomas: lotai randasi ant 147 *r 
Halsted St. trensferinio kampo. Si-: 
tų namų yra žemos kainos; mainy-Į 
siu ant namo ne mažesnio kaip 12 i 
fintų.

IŠSIMAINO bizniavus namas, šlo- 
! ras su 2 Batais ir 2 karų garažas; 
namas randasi tarp dviejų karų li
nijų. Mainysiu ant 2 flatų namo ar
ba nedidelės farmos. Kaina $18,500.

IŠSIMAINO kampiniai bizniavi 
lotai ant Archer avė, tinkami dėl 
road house arba gasolino stoties. 
Parduosiu \irba mainysiu ant rezi- j 
dencijos loto, dviejų fialų namo ar-į 
ba bungalow. ' i

KAS norite pirkti, parduoti mai-į 
nyti namus, lotus arba kitokius • 
biznius, kreipkitės pas mane, gau
site greitą ir teisingą patarnavimą. ( 
Kam reikia pinigu ant pirmų ir 
antrų mirgičių, mažas komišenas ir 
6%, taipgi perku antrus morgičius 
ir kontraktus. Su viršminėtais rei
kalais kreipkitės pas:

F. G.*LUCASk& CO.
4108 Archer .Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI karčiaina ant biz-‘ 
nio gatvės, visokių tautų apgyven
ta, taipgi 5 kambarių gyvenimui, 
atsilankykit apžiūrėti, 32 E. 119 St. 
Tel. Pullman 2419.

SALDAINIU, cigerų, cigaretų, so
da foustain, žurnalai, popiera laiš
kams, mokyklos reikmenys, geriau- 
sis kampas prie gero bulvaro, ne
toli mokyklos, nėra konkurencijos, 
nesimainė savininkai, puikios rų- 
šies fikčeriai ir stakas, pigi reifda, 
gražųs gyvenimui kambariai, turiu 
parduoti greit, dėl svarbios prie
žasties, už $1950 nupirksi! viską, 
viskas verta daugiau negu dvigu
bai. tikrai čia uždirbsit pinigų, 
5600 N. Ashlasd B’vd., kampas 
Hryn Mawr, 1 blokas į vakarus nuo 
Clark St.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
cigarų ir mokyklos daiktų krautu
vė. Parduosiu pigiai. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos. 4634 So. Fairfield

100 AKRŲ farma Wisconsine, 140 
mylių nuo Chicagos. Labai gera far- 

■ ina su trobesiais, galvijais ir visais 
įrankiais išsimaino j Chicagos pro- 
pertę, ką turite?

130 akrų farma Michigane, su tro
besiais, daug gyvulių, įrankių. Mai
nysime j Chicagos propertę. Atsi
liepkite tuojaus.

2 flatų namas, Vienuolyno apielin
kėj ir krautuvė su rūmais užpakaly
je ir tuščiu lotu šalę ant bizniavos 
gatvės, tinka gazolino stočiai. Savi
ninkais mainys abu namu į 18 ar 24 
flatų namą geroj apielinkėj. Ką kur 
kas turite?

9 flatų namas su saliunu, geras 
namas geroj vietoj, (plaukų $9200.00 
į metus. Kaina $65.000.00. Mainysi
me j mažesnį namų su biskiu cash.

18 flatų namas prie Vienuolyno, 
Mainysime j garadžių, biznį arba 
Road House.

Lotas ant Michigan Avė., Rose- 
lande. nėra morgičių, mainysime į 
bilę ką. Ką turite?

Waitches Bros. Corp. 
10756 S. Michigan Avė.

Pullman 5950

EXTRA SPECIALIS BARGENAS 
lotas 50x125, prie Califonia* Avė., 
netoli 69 St., reikia tik $2007) cash.

Lotas 30x125, prie California Avė. 
netoli 71 St., cash reikia $1000, ki
tus lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH,
40 N. Dearborn St., Tel. Central 3654

Brighton Parke 
Bargenai

-2—6 KAMBARIŲ mūrinis 
namas, viškai ir skiepas, karš
tu vandeniu šildomas 1 apt. 3 
karų medinis garažas, $2000 
įmokėti, kitus išmokėjimais.

2 4’ KAMBARIŲ mūrinis 
namas, viškai ir skiepas, $2000 
įmokėti, kitus sykiu su renda.

PARDAVIMUI grosernės rakan
dai (fixtures) pigiai. 2 ice baksiai, 
2 skelos ir daug kitų dalyku. At- 
sišaukit tuojau. 3200 S. Ashland 
avė.

PARDAVIMUI siuvėjo šapa, va
lymas ir dažvmas, lietuvių aoielin- 
kėj, kainu pigi, 2353 So. Oakley 
Avė.

ŠTAI AUKSO KASYKLA
Turiu parduoti didelę kampinę gaso- 
line station priešais nauia banka ir 
gelžkelio stotį. Prie $1,000,000 Tele- 
phonų Kompanijos įstaiga, prie dide
lio cementinio vieškelio ir netoli nuo 
Forest Preserves. Parduosiu už pusę 
kainos. Del platesnių informacijų ra
šykite laišką, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St. Box 1049.

FARMOS
Pardavimui arba mainymui

111 akru geriausio juodžiamio, 
geri budinkai, 10 melžiamų karvių, 
3 arkliai, traktorius ir kitos geros 
mašinos, 55 mylios nuo Chicagos, 
prie Woodstock, UI.

50 akrų * juodžiamio su budinkais 
ir gyvuliais ant cimentinio kelio prie 
DeKalb. III.

90 akrų pirmos rūšies žemė ir 
budinkai, 16 karvių, 4 arkliai ir 
ros mašinos prie Racine, Wis.

Minėtos faunos yra pirmos rą- 
Šies. Turiu ir daugiau gerų ir — 
gių farmų.

ANTON BRUŽAS
755 W. 32nd St.. Kriaučių šapoj 

Valandos nuo 8 iki 12 ryte ir nuo
6 iki 9 vakare, Nedėlioj iki 12

3 AUKŠTŲ mūrinis namas, 
2—4 ir 1—5 kambarių, taipgi 
garažas, $2500 įmokėti, kitus 
mažais išmokėjimais.

ge-

pi-

namas,
KAMBARIŲ medinis 

$800 įmokėti.

Mes parduodame tuos namus 
labai pigiai, jus turėtumėt juos 
apžiūrėti.

RUBIN BROS.
Namų Statytojai
4155 Archer Avė.

Z PARDAVIMUI pigiai medinis na
mas, storas ir 6 kambariai. Geroj 
vietoj. Garadžius dėl 2 mašinų. 
Lietuviai, kurie norit eiti į biznį 
bučernės ar kitokį yra proga gerą 
vietų į sigyti, lysas išsibaigė April 
1 dienų.

5140 So. Halsted St.
(2 lubos).

NASl.fi PRIVERSTA PARDUOTI
2 aukštų murinj namą, 5-6 kamba

rių, gerame stovyje, 2 karų gara
žas, netoli 51 St. ir Union Avė. Tik 
biskį įmokėti, kitus išmokėjimais. 
Matykit savininką.

939 W. 51 St. *
arba šaukit Yards 3016

Pirk Šį Namą ir Tau- 
pyk Pinigus!

South Saidėj kampinis biz
niavęs namas, 2 storai ir 3 fla
tai, su saliuno bizniu arba be 
biznio, karštu vandeniu šildo
mas. Rendos atneša $187.00 į 
menesį. Įnešti užtenka $1500.00

Savininkui reikia greitai 
$1500.00 ir jodei parduos namų 
už pirmutinį maž-daug sąžinin
gų pasiūlymą.

Kas pirmesnis, tas laimės.
Kreipkitės: .

F. L. SAVICKAS 
726 W. 18-th St.

PARDAVIMUI medinis na
mas ant dviejų lubų, 3 ir 3 
kambariai ir 5 lotai, 2 lotai tuš
ti, o ant 3 lotų sodinąs irbar- 
nė. Galima laikyti visokių gy
vulių, karvių, vištų, .žąsų, labai 
pigiai. Tas namas randasi Bell- 
*wood, Iii. Savininkas.

1346 S. 50th Avė.

Atkreipkite Atydą!
Kas turite ką nors mainyti, lo

tų, namą, farmų arba morgiČi. At
sišaukite, nes aš turiu garadžių, ku
ris turi būt išmainytas arba par
duotas greitai už žemą kainų.

WM. GRITENAS
3241 So. Halsted St.

Tel. Victory 5065

UCITACIJA 
VERČIA 

pigiai1 
parduoti 
Brighton Pk.
4 fl. namą 
Kaina tik $10000.00 
Duokit pasiūlymą 
Šaukit Canal 4960

PARDAVIMUI 2 flatų, piešinių 
plytų, 5—-0 kambarių namas, balti
niams vieta, iš Inuko įdedamas le
das, karštu vandeniu šildomas, 50x- 
125, 3 karų garažas, iš šono {važia
vimas, kaina $14,500. 6217 So. May 
St. Saukit saviniską Hyde Park: 
10183 arba Midway 9707.

Didelis puikus 6 kamb. mū
rinis bungalow vėliausios ma
dos, pusė bloko nuo 68-Čios ir 
blokas nuo Kedzie. Taipgi 2 
karų muro garadžius — abu 
karštu vandeniu šildomi.

Kas ieško puikios bungalow 
ir nori susičėdyti apie $3000, 
tai kreipkitės tuoj aus, nes 
vininkas priverstas parduoti 
bai greitai.

F. L. SAVICKAS 
726 W. 18th St.

sa- 
la-

PURIU parduih 2 fintų murini1 $1000 INMOKfiTI 
namą, garu šildomą, 5—6 kambarių, _ , , . , , _ ,
2 karų garažas. Atsišaukit prie sa- „.f. koamuban¥ bungalow Beverly 
vhiinko no 7 vii vakare 3218 \V arch va*8»mo kambario lubos,
65 PI , netoli Kėdzic. Republic 4878' ^kĮiniąi porčiai, tile grindimis va- 
----------------------—______ 1 na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40

PARDAVIMUI per savininką 5 I’ėdų lotaa. Conover indų plovimui, 
kambarių mūrinis bungalovv, gali- i l’ainatykit demonstruojamus. Atdara 
ma padaryti į 9 kambarius, dideli vokarais. Carlson Construction Co., 
viškai, garažus ir iš šono cemen- 10838 S. Talman. Beverley 9407. 
tinis įvažiavimas, lotas 37%X125,| 
du blokai nuo Poringe Parko, 1’4 
bloko nuo gatvekarių, išmokėjimais, 
4112 N. Maįor Avė. Patarimas Publikai!

Visi sako Ir žino, kad su pirki-
PRIE Michigan Avė. biznio lotas, mu ir pardavimu turto, motgičių rel- 

west frontas, tarpe 95 ir 96 St. yra kalais, notariališku raštu padarytum, 
visi įrengimai, atiduosiu už gerinusį pinigų ir laivakorčių siuntimu — 
pasiūlymą. VISADOS yra patartina kriep-

Snvininkas, . ties pas
Vincennes 1856 S. L. FABIAN & CO.
PARDAVIMUI 809 W. 35th St., Chicago

2 pagyvenimų mūrinis namas po 6 Boulvard 0611-0774
kambarius, hot water heat, 2 Karu JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
garadžius, cash $6500. ‘ KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

Kitas namas mūrinis 2 pagyveni-------------------------------- —---------------
ShP?r1?0(>amb"''iUS’ hot wat<“r heat’ BARGENAS ir lengvos išly- V i4 O I 1 • J į VJ ’ r •

Rezidencijos lotas, kampas 82x125. iros. Beveik nauja 6 kambarių 
Šios savastys randasi pas Vienuo
lyną. Norintieji kreipkitės pas

C. DRUKTENTS, 
6952 So. Rockvvell St.

V > AVA.

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

PARDAVIMUI geroj vietoj lotas

bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marąuette

prie vienuolyno, 6!) St. ir Rockwell Manor prie boulevarų ir gat- 
St., viduryje bloko. Kaina $2,200. jvekarių. Parsiduo.s $1,500., pi

giau negu verta. Del infomia- 
i cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

A. PŪKAS,
837 W. 33 PI., iš frosto. 

Atsišaukit 12 valandų.

moderniškaTURIU parduoti graži), 
kambarių murinj hnnra!ow. !*.3UOO <anh rei
kia.

AtaiAaukite Aiandio.
Savininku* 

674!J S. VVhipple St. 
Republic H70K

BARGENAS, 5 kambarių mūrinis šaukit savininkų 
bungalow, 1006 W. 57 St., naujas ir 
modemiškas, pirmas morgičius $3500 
pasibaigs j 5 metus, tiktai $750 įmo
kėti, kitus po $35 j mėnesį, savinin- 
kfls

HOUGH, 4213 S. Halsted St.

$4000 PIGIAU
8 flatų, metų senumo, moder

niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
išmokėjimais, $39,000, cash $7.000,

Pensacola 8164

PARDAVIMUI 2640 W. 63 St. na
mas. Yra didelė krautuvė, viršuj 
0 kambarių fintas, garažas, John
son Oil burner, viskas nauja. Roo- 
ming namų distrikte, tirštai lietu
vių apgyventa, parduodu iš prie-

PARDAVIMUI
i Priverstas parduoti savo naują 5 
kambarių naują mūrinį bungalow už 
pigiau negu kainavo, kad sudarius 
$3,000 cash. Geriausis pirkinys 
South Side už $6500. 12407 South 
Racine Avė.

JŪSŲ SĄLYGOMIS 
žastieš turėjimo kito biznio, $14,000 Pigiai parduosiu savo du po 5 
1 morgičius. Bargenas. kambarius, octagon frontu, bunga-
__  __________ __________________ low, prie Belmont ir Central, karštu

I vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
ja. Yra paimti į mainus, parduosiu 
jūsų kaina, išmokėjimais.

ANDERSON, 
4058 Lawrence Avė.

Pens. 8493

Geresni,
Pigesni,

Gražesni,
Bargeną

Sunku Rasti
Skaitykit:
3 namai, tinkami dėl
Boarding House
8 lotai, tinkami dėl 
chicken farmos
15 gražių, didelių medžių, 
tinkamų dėl sodno
Visoj Čikagoj
Stritkaris 1 blokas
Parsiduoda iš bėdos
Kaina tik $5500.00.
Reikia įnešti tik $3500.00.
Taipgi priimsiu morgičių 
kaipo dalį įnešimo-mokesčio 
Agentai neatsišaukit 
šaukit savininką

Canal 4960

4 apt., mūrinis, modemiškas, 4 ka
rų mūrinis garažu?, ‘/į bloko nuo 63 
St. bloko nuo Kedzie Avė. Kaina 
$33,000, lotas 50x125, mainysime į 
lotus arba bungalow arba 2 flatų 
mūrinį, eųuity $12,400, pirmas mor- 
gičius, $17,000.
HARRIS & UNGER 

3310 W. 63rd St 
Hemlock 6263

EXTRA SPECIALIS BARGENAS 
lotas 50x125, prie California Avė., 
netoli 69 St., reikia tik $2000 cash.

Lotas 30x125, prie Mason Avė., 
netoli 63 St.. reikia tik $500. Tie 
lotai yra gatavi dėl namų statymo.

J.* A. LYNCH,
40 N. Dearborn St., Tel. Central 3G54

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West 
, Marųiuette Rd., $17,500, tiktai $2,000 
1 cash, 4 kitus lengvais mėnesiniais iš- 
1 mokėjimais. Taipgi krautuvė ir 2 
flatai prie 63 St. netoli Kedzie.

WALTER J. PAUL,
2 NAUJI, 3 APT. 0601 S. Western Avė. Republic 4170

po 6 kambarius kiekvienas, elektri- j 
nė ledaunė, 3 karų mūrinis garažas I 
5524-5536 N. Artesian Avė. Kaina; 
pigi, išmokėjimais.

Statytojas.
Ravensvvood 3932

BARGENAS. Greitam pardavimui 
2 flatų medinis namas, pečium šil
domas, stikliniai porčiai, lengvais iš
mokėjimais, netoli 107 ir Michigan 
Avė. šaukit Hyde Park 8512.

BARGENAS

N. W. kampas 59 St. ir- Peoria, 
i— 9 flatai ir krautuvė su bizniu, 
6-5, 2-6 — 1-4, lotas 62x125, garu 
šildomas, kieto medžio trimas. Tile 
vanos, metinių įplaukų, $9200, pir
mas morgičius $31,500, priimsiu j' 
mainus mažų namų arba lotus.

E L. POWERS 
savininkas 

6210 S. Campbell Avė.
Prospect 8851

PARDAVIMUI 2 fl. medinis namas 
lotas 50x165, 2 karų garažas, 9428 
Indiana Avė. Frank Burianek, 5608 
W. Byron. Tel. Pepsacola 8274.

BARGENAI

LIETUVIU ATYDON
Ar jus turite lotą? Jei turite, 

; tai daleiskit jums parodyti, kad 
j NIEKO NEJMOKANT jus galit įsi
gyti puikiausi ir moderniškiausj bun- 
galow. ši kompanija jau yra biznyje 
daug metų ir gali jums pastatyti 

I modemiškiausj bungalow, murinj, to
kį kurio kiekvienas vyras ir mote
ris pageidauja. Jus galit turėti na- 

l mą už tuos pačius pinigus kuriuos 
j mokate už rendą. Atsilankykit šian-

3629 LOWE Avė. — 4 flatai, mu- die ir apžiurėkit, jums nebus reika- 
rinis, metinė nuoma $960.00. Kaina lo pirkti, jei nenorėsite.
$8500.00. --------------------------

841 West 33rd Street — 5 flatai 
ir Storas, mūrinis ir garažas. Meti
nė nuoma $2400.00. Kaina $22,000. 1358 W. 79th St.

3144 West 38th Place — 2 flatų , 7034 N. Clark St. 
mūrinis, naujas. Kaina $11,500.00 Į -----------------------
BRIDGEPORTE — 13 flatų, 2 Sto
rai. Metinė nuoma $4080.00. Kaina 
$35,000.00.

6910—6912 S. Parnell Avė. — 4 
flatų mūrinis. Metinė nuoma $2280. 
Kaina $26,500.00. Arbai mainysiu į 
bungalow arba kitokių nuosavybių 
Chicagojo ąrba ant farmų.

840 West 33rd Street TU™
Klausk

S. F. Martinkus

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. (’O.

Triangle 6090 
Rogers Park 4656

PARDAVIMUI pigiai 2 aukštų 
medinis namas, 4-4 kambarių, mo
demiškas, furnas šildomas pirmas 
aukštas, kaina $4500, 522 W. 46
PI. Tel. Englewood 7842.

licagoje ąrba ant farmų. 
Kreipkitės:

530 W. 42 Place, pardavimui 3 
į flatų medinis namas, 6, 4 ir 4 kam- 
i barių flatai, yra elektra, vana, lo-

greitam pardavimui.

PIGIAI pardavimui lotas ant 
Honore st. tan>e 44th ir 45th St. 
Kreipkitės: 2232 S. 6Qth Ct. Tel. 
Cicero 1278 W.

MURINS Bungalow, 6 kambarių, 
moderniška, m loto, geležies kon
strukcijos $9,000. $1,000 įmokėti, ki
li lengvais išmokėjimais. 7501 So. 
Honore St.

•T1

TIKRAS 
BARGENAS

Turiu parduoti savo moderniškų 
senai įrengtų roadhouse, gerai ap
simokantis biznis. Turiu parduoti,! 
nes moteris serga ir turi mainyti 
klimatų, šis roadhouse yra priej 
plačiai važinėjamo kelio, apsimokės 
jums pasimatyti su savininku,

3023 West 111 St.
Phone Beverly 0212

MPFRPFCT in original

NASl.fi

