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Senate kalbama apie 
taika minkštosios 

w i

anglies pramonėje
VVashingtone gal bus sušaukta 

bendra kasyklų savininkų ir 
angliakasių konferencija strei
kų priežastims pašalinti

Galimas daiktas, kad, kaip 
senato komisijos daromų mink-

tardymų pasėka, įvyks viso 
krašto kasyklų savininkų ir an-

rencija bandyti surasti priemo
nių visai pašalinti streikams, 
kurie lygiai yra žalingi ir ka
syklų darbininkams ir samdyto
jams.

John L. Lcwis, United Mine 
\Vorkers of America pirminin
kas, ir John ii. Jonės, Pitts- 
burgho distrikto Bertha Con- 
sumers kompanijos galva, va
kar senato komisijoje pakėlė 
du svarbiausiu klausimu, kuru 
kliudo prieiti prie taikos. Tie 
klausiniai yra: ar kasyklų dar
bininkai sutiks priimti privers
tiną arbitraeiją ir, antra, ar 
stambieji kasyklų savininkai, 
kurie dabar savo 
i uoja be unijos, 
prie derybų ir 
unija sistemos.

Jonės, kurs
Lurgh Coal kompanijos pragai
štingą taktiką, proponavo, kad 
kasyklų darbininkai ir savinin
kai susirinktų išr kiekvienos 
valstijos lujidron konferenoijon 
ir sutaisytų tam tikra isfaty- 
mą streikams pašalinti.

Lewis pareiškė:
“Kasyklų darbininkai nori 

bendradarbiauti su kongresu ir 
su kasyklų savininkais. Mes 
sutinkame, kad butų sušaukta 
\Vashingtone konferencija, ku
rioj dalyvautų iš kiekvieno ka-

“Pittsburgho (listrikte dabar 
lankosi tyrinėjamoji Jungtinių 
Valstybių ‘senato koniisvfa. Iš
valykite visus . sąlygų biauril- 
mus. Musų policiją laikykite 
nuošaliai. Vengkite visokių are
štų. įsakykite musų žmonėms 
[stn iklaužiams], kad jie laiky
tųsi kuoramiausiai.

“Jei senato komisija norės 
klausinėti bet kurį musų dar
bininką, pasirūpinkite pakišti 
j ums lokj, kuriuo jus galite 
pasitikėti ir kuriuo butų galima 
oasitikeli, kad jis duos tinka
mus atsakymus. Jei jus patys 
busite komisijos kvočiami, ne
atsakykite i jokius tokius klau
simus, kurie jums rodysis, kad 
gali būt žalingi musų intere
sams. Kompanija jus apsau
gos.

“The Pittsburgh Coal Co.”
Vėliau Pittsburgh Coal 

kompanijos advokatas Bose pa
sakė, kad jis telefonu susisie
kęs su kompanijos viršininkais 
T jie pareiškę, kad tokio laiš
ko kompanija savo superinten- 
lentams nesiuntinėjus.

Siųs į Nikaraguą dar
1000 jūreivių

kasyklas ope

kontraktų su

smerkė Pitts

\VASIIINGTONAS, kovo 16. 
Jungtinės Valsty- 

• Nikaraguą dar 
jūreivių visuoti- 

krašte rinkimams I
ikaraguoj yra 2,500

bes pasiųs 
du batalionu 
tiems tame 
prižiūrėt i.

I )abar
ureivįų. Pasiuntus dar du ba
stionu, jų skaičius padidės iki 
8,500.

Smarkus žemės dre 
bėjimas Graikijoj

Ksylokastrono miestely keletas 
namų sugriuvo; žmonės išsi
gandę

Vokiečiai susirūpinę 
dėl kareivių nusižu
dymą padaugėjimo

Nusižudymo priežastim karo 
ministeris laiko Versalės su
tartimi padiktuotą 
metų, kareiviavimo

ilgų. 12 
laika

BER LYNAS, kovo 
Krašto apsaugos 
gen. Groener vakar aiškino 
reichstage, kad baisus padidė
jimas nusižudymų Vokietijos 
reiehsvvehro kareivių tarpe' 
pareinąs vyriausiai dėl per 
daug ilgo, dvylikos metų, ka
reiviavimo laiko, kurį yra, pa
diktavus Versalės sutartis. To- ( 
kia ilga tarnyba kariuomenėje 
esanti tiesiai nežmoniška.

16. — 
ministeris 

vakar

Dauguma jaunų vyrų stoją j 
kariuomenę su dideliu entuziaz
mu, sakė gen. Groener, bet, pa
tarnavus dvejus trejus metus, 
daugeliui aštri kareivybes dis- 

jeiplina pagrysta ir jie imą ne-i 
rimauti. Negalėdami gauti at
leidimo iš tarnybos, jie imą , 
krimstis ir, pagaliau, nejau-. 
kaus ūpo pagauti, žudosi.

Gen. Groener jiasakė, 
kareiviavimo laikas turėtų 
stipriai sutrumpintas, bet

Suėmė japonų ginklų 
šmugeliuotojus i Kinus

TOKIO, Japonija, kovo 15.— 
Vyriausybė suėmė keturis ja- 
poniečius, kurie bandė įšmuge- 

• liuoti į Kinus 20,000 šautuvų 
; ir 260,000 šovinių.

Imigracijos ‘tautinių 
kilmių’ įstatymas 

atidedamas

Vogti svaigalus In 
dianoje nėra nusi 

kalstomas darbas

lAllantlc uikI Pacific Photol

Harry F. Sinclair, aliejaus magnatas, kuris liko nuteistas | 
mėnesiams kalėjimai! už paniekinimą teismo (pasamdant de-i 

tektivus sekioti jury) sąryšy su skandalinga Teapot Dome alie
jaus byla. Jis be to yra nuteistas 3 mėnesiams kalėjimai) ir už

jis atsisakymą atsakyti į senatorių klausimus tyrinėjimuose. Liko 
nematąs budo, kaip tatai butų nuteistas 4 mėn. kalėjimai) ir jo partneris Hemy Mason Day.

kad 
būt

6

galima padaryti einant Versalės 
sutartimi.

4 laivyno aviatoriai 
žuvo aeroplanams 

susidūrus

. Meksikoj nužudytas 
i kandidatas į gu

bernatorius

Nueva Leone paleista iš kalėji
mų daug katalikų, suimtų dėl 
maišto kėlimo

kovo 16.
MEKSIKOS MIESTAS, kovo

Culicane tapo nužudytas
— Keturi • Jungtinių
laivyno aviatoriai 
dviem aeroplanam ________
ore, 1,500 pėdų aukštumoje. A-!tas i Sinaloa valsti jos guberna-

mėli.

Porto Rika nori lais
vės? Nonsensas, sa

ko Coolidge
\VAS1IINGTONAS, kovo 16.
Prezidentas Coolidge pasiun

tė Porto Rikos gubernatoriui 
Towncr’ui i 

bara “agitatorius”, ______
jačnius visiškos nepriklausomy-

tų savininkų ir po vieną ang
liakasių atstovą, ir tegu jie 
sutaisys ir pateiks kongresu1' 
tam tikrą įstatymą, kuriuo ka
syklų pramonėj butų padaryta 
maždaug tas pat, kas buvo pa
daryta geležiiikelių darbinin
kams ir administracijoms.“

Senatorius Wheeler pasakė, 
kad kasyklų savininkai turį su
prasti, kad jei tokia konferenci
ja busianti sušaukta, jie turi 
būt pasirengę pripažinti vėl ko-j 
lektyvių sutarčių principą.

T>el priverstinos arbitracijos t 
angliakasių vadas Lewis paša-i 
kė, kad jis negalįs astižadėti 
streiko teisės kaip darbininkų 
priemonės gintis nuo skriaudų

ATĖNAI, Graikija, kovo 16.
- Del stipraus žemės drebėji- 

no šiandie Ksylokastrono, dvi
dešimt mylių į rytus nuo Ko- 
into. sugriuvo keletas namų, 

gyventojai baisiai išsigandę.
[Ksylokastronas yra pajūrio 

miestelis pietiniame Korinto 
Įlankos krante.]

Žemės drebėjimas Nevadoj
CARSON CITY, Nev., kovo 

16. Praeitą naktį čia buvo 
•austi du stiprus žemės supur- 
‘ymai. žalos nepadaryta. Su- 
įurtymai buvo jausti taipjau 

Virginia City.
Kalifornija supurtyta

tik galjs būt surastas būdas 
streikų priežastims pašalinti 
ši klausimą, kartu su visais ki
tais, jis sutinkąs pavesti konfe
rencijai spręsti.

Bertha Consuniers kompani
jos galva Jonės pasakė, kad 
daugelis kasyklų savininkų esą 
pasirengę susitikti su unija pu
siau kely.

H. D. Brundage, St. Louis 
Star laikraščio reporteris, ku
ris tris savaites praleido Penn- 
eylvanijos anglies kasyklų sri
tyse, papasakojo senato komisi
jai, koks patvirkimas, gemble- 
riavimas, butlegcrybė ir prosti
tucija viešpatauja Pittsburgh 
Coal ir Pittsburgh Terminai 
(’oal kompanijų kasyklų “kem- 
puose”. Jis pristatė senato ko
misijai raštą, kurį jis sakos’’ 
pirkęs už $25 iš vieno Pitts
burgh Coal kompanijos tar
nautojo ir kuris buvo išleistas 
tos kompanijos kasyklų super
intendentams. Laiškas skamba

16. - šį rytą apie 6 vai. čia
uvo vėl jaustas žemės drebė- 

'imas, nors žalos regis nepa
daryta.

Sprogimo įmonėj keturi 
darbininkai sužaloti
MILWA('KEE, Wis„ kovo 16.

Jonės Island Municipal Sc- 
\vage įmonės mašinų trobesy 
šį rytą įvyko sprogimas, ku- 
’io keturi darbininkai buvo 

skaudžiai, du turbūt mirtinai, 
užeisti.

JAUNAS NEGRAS NUŽUDY
TAS ELEKTROS KĖDĖJ

COLUMBUS, Ohio, kovo 16.
- Baudžiamajame valstijos ka- 
ėjime šiandie elektros kėdėj 

buvo nužudytas Eddie Peppers, 
:aunas negras. Mirties baus
mei buvo pasmerktas už užmu
ši n vienos moteriškes.

VALPARAISO, Ind., kovo 16.
“Vogti svaigalus nuo but- 

legerių Indianos valstijoje nė
ra nusikalstamas darbas.“

Taip pasakė teisėjas Grant 
Crumpacker, išteisinęs du as
meniu, kurie buvo kaltinami 
dėl apiplėšimo vieno butlege- 
rio, Roberto McKenzic, butlege- 
riaujančio tarp Detroito ir Chi- 

' cagos.
Kaltinamieji plėšikai buvo 

Ed. Manning ir Jos. Franks. 
Ties Indiana Duncs jie sulaikė 

i kely bullegerio McKenzic auto- 
' mobilį, išmetė butlegerį laukan 
ir su jo automobiliu, kuriame 
buvo dešimt keisų 
nudūmė. Vėliau jie 
gauti.

Išteisinęs plėšikus 
gimo atuomobilio : 
teisėjas betgi nubaudė juos aš- 
tuoniais menesiais kalėjimo ir 
po $100 pabaudos už “petty 

, larceny” (menkesnę vagystę) : 
: nuvažiuodami su automobiliu, 
jie neišmetė laukan buvusios 

va-

WASHINGTONAS, kovo 16. 
— Senato komisija imigracijos 
reikalams priėmė ' senatoriaus 
Johnsono (rep., Gal.) rezoliuci- 
’ą, kad imigracijos įstatymo 
aulinių kilmių kvotų sistemos 

orovizijos įėjimas galion butų 
dar vieniems metams atidėtas.

Imigracijos aktu 1924 metais 
buvo numatyta, kad tautinių 
kilmių kvotų sistema įeitų ga- 
ion 1927 metų liepos 1 dieną, 

bet įm rnai kongresas jos galion 
ėjimą atidėjo iki šių metų lie
jos 1 dienos. Dabar, matyt, 
kongreso bus atidėta dar vie
noms metams, ir tai dėl politi- 
iių sumetimų: netrukus praši
lęs prezidento rinkimų kampa
nija, ir republikonų partija no- 
’i vengti atsakomybės dėl fail
inių kilmių provizijos galio- 
imo ar negaliosimo.

degtinės, 
buvo su-

> dėl pavo- 
su degtine,

jame gūnios ir butlcgerio 
i lizos su šiaip daiktais.

15,000 kandidatų į
iniškę, kuriame jis Vokiečių reichstagą
Eltonus , reikalai!-

užsimušė, j ,
susidūrus I Macario Gaxiola, kandida-j l><"s Porto Rikai.

nukrito

N’rJaimč atsitiko aeroplanams 
grįžtant iš manevrų į laivyno 
aviacijos lauką.

Žuvusieji aviatoriai yra: Įeit. 
De Wine ir jo mechanikas 
Dailey, Įeit. J. S\vartvvout 
jo mechanikas H. Crappell.

H.
ir

Ieško prapuolusių 
britų aviatorių

žmonės matę dideli aeroplaną 
nusileidus į mišką Maine val
stijoj

OTTAWA, Ont., kovo 16. — 
Canadian Pacific geležinkelio 
ofisas praneša gavęs žinią iš 
Greenyille, Maine, jogei ketvir
tadienio lytą žmonės matę dide
lį aeroplaną skrendantį per 
Roache’s Pond ir kad jis nusi
leidęs miške apie dvidešimt 
penkias mylias j žiemių rytus 
nuo Grecnvillės.

Manoma, kad tai galėjęs būt 
britų aviatorių, kap. Hinchclif- 
te ir Elsies Mackay aeropla
nas, kuriuo jie skrido per At
lantą.

Kanados vyriausybė kreipė
si į Washingtoną, prašydama 
nadėti prapuolusių aviatorių 
ieškoti.

PLĖŠIKAI PUOLĖ BANKI
NINKĄ, NUSINEŠĖ $25,000

MADISON, Wis., kovo 16. — 
Keturi banditui puolė First 
National banko kasieriaus au- 
uomobilį ir paspruko su apie 
$25,000. Patsai kasierius Blatz 
ir jo palydovas Fr. Smith bu- 

*vo pašauti.

Lietuvos Universite
to studentų riaušės 

prieš lenkų filmų
VARŠAVA, kovo 16. Kaip 

>raneša iš Kauno, Liėtuvos 
Universiteto studentai padarė 
lemonstraeiją vietos krutamų- 
ų paveikslų teatre, kuriame 

buvo rodoma lenkiška filmą 
!‘Trędowata” (Raupsuota). At
sinešę butelių rašalo studentai 
bandę sulaistyti ekraną. Pa
šaukta policija riaušininkus 
pašalinus.

torius. Jis buvo gen. Aivaro 
•Obregcno šalininkas. Manoma, 
kad jis buvo reakcininkų ir 
Obregono kandidatūros i kraš
to prezidentus priešininkų pa
salomis užmuštas.

Nuevo Leon valstijos 
natorius Saenz paleido 
lajinio daug katalikų, 
buvo suimti dėl kėlimo 
prieš valdžią. Kartu jie

i Coolidge’o laiškas yra atsa
kymas Porto Rikos legislatu- 
rai, kuri nesenai priėmė rezo
liuciją prašyti Jungtines Vals
tybes, kad jos suteiktų tai 
pilną nepriklausomybę.

salai

Larkin pašalintas
Airijos seimo

1S
gu ber
is ka- 

kurie 
maišto 

buvo į-
spėti, kad jei bus vėl sugauti 
bedirbą priešvalstybinį darbą, 
bus visu įstatymo aštrumu nu
baust).

PADĖJO PO NAMAIS PARA
KĄ: UŽMUŠĖ MOTINĄ 

IR BROLĮ

PORTLAND, Ore., kovo 16. 
— Earl Jonės, 19 metų vaiki
nas, prisipažino, kad jis padė
jęs1 po namias, kurie vakar bu
vo sprogimo suardyti ir ku
riuose jo motina ir jaunesnis 
brolis buvo užmutši, o kiti trys 
asmens sužeisti. Vaikinas betgi 
sako, kad paraką, kurį jis bu
vęs pirkęs kelmams skaldyti, 
jis buvęs tik po namais paslė
pęs. Kuo budu įvykęs sprogi
mas, jis nežinąs.

Chicagai ir apielinkei federa 
<nis oro biuras šiai dienai pra 
laŠauja:

Debesiuota ir vis šalta; sek- 
nadienį šilčiau, bet nenusisto- 
cs oras; stiprokas, daugiausiai 

žiemių rytų vejas.
Vakar temperatūros

arp 27° ir ‘31® F.
šiandie saulė teka 6:00, Ici- 

Ižiasi 5:57. Mėnuo teka 3:52 
ryto.

buvo

DUBLINAS, kovo 16. —Lais
vosios Airių Valstybės seimas 
priėmė rezoliuciją, kuria Ja
mes Larkin, vienintelis komu
nistų atstovas, pašalinamas iš 
seimo. Seimas randa, kad Lar
kin esąs neišsimokąs bankrotas, 
o todėl negalįs būt renkamas 
atstovu.

BERLYNAS, kovo 16. — 
Ateinančiuose rinkimuose i 
reichstagą — visos Vokietijos 
parlamentą dalyvaus dvide
šimt Įvairių partijų su save 
kandidatų sąrašais, o tų kan
didatų skaičius bendrai, sieks 
arti 15,000, tuo tarpu kai reich
stage tėra 493 vietos. Daug 
moterų bus kandidatais.

Reichstagas bus paleistas 
šio mėnesio pabaigoj, o nauji 
rinkimai įvyks veikiausiai ge
gužės mėnesį.

“Lobbyistai” geriau ap
mokami nekad kongre

so nariai

Sprogimas Valley Falls 
parako įmonėje

Keturi
trys

darbininkai užmušti, 
malūnai sudraskyti

WASHINGTONAS, kovo 16.
- Kongresmanas Garner (dcm., 

Tex.) šiandie pareiškė, kad 
“lobbyistai” Washingtone gau
ną daug didesnes algas, ne kad 
kongreso nariai.

Senatorius Caraway (dem., 
Ark.) vėl pasakė, kad Wash- 
ingtone esą tarp 200
draugijų, kurios “dyrina kailį 
visuomenei, dedamosios, jogei 
jos galinčios daryti įtakos le- 
gislaturai.”

ir 300

Brazilijoj, dėl žemės 
nuo kalno nugriuvi
mo, žuvo 92 žmonės

SANTOS, Brazilija, kovo 16. 
— Oficialiai nustatyta, kad dėl 
Įvykusio andai žemių ir uolų 
lugriuvimo nuo Serrato kalno 
■uvo 92 žmonės. Septyniasde
šimt penki kūnai tapo atkas- 
i, o septyniolika dar tebėra 
palaidoti griuvėsiuose ir ieš
komi.

f Srenfell’io našlaitynas 
Labradore sudegė

kovo 16.— 
Gordone, 

sudegė 
Buvę

BOSTON, Mass., 
Gauta pranešimas, 
žiemių Labradore, 
Grenfell’io našlaitynas.
našlaityne penkiasdešimt vai
kų buyo visi išgelbėti, bet dra
bužiai, maistas ir visa kita 
manta žlugo. Vaikais rūpinasi 
vietos žvejai.

KETURI MUITINĖS INSPEK
TORIAI APKALTINTI

VALLEY FALLS, N. Y., ko
vo 16. — Įvykusio čia šiandie 
sprogimo buvo suardyti trys 
Hercules 
malūnai 
užmušti. 
Haynor,
White ir Joseph Mitchell.

Powder kompanijos 
ir keturi darbininkai
Žuvusieji yra John 

Victor Sheely, Harry

Trys vaikai žuvo ugny
NEW CASTLE, Wyo., kovo 

16. — Praeitą naktį trys vietos 
gyventojo Siegero vaikai žuvo 
ugny, kuri sunaikino jų namus. 
Kiti du šeimos nariai pavojin
gai apdegė.

Klaipėdos laikraščiai praneša, 
kad ryšy su vasario 16 d. Klai
pėdos krašte dovanota bausmė 
319 kalinių. Išleista iš šių ka- 
’ ėjimų: Klaipėdos—247 kalinių, 
Višlitfe — 25, Rusnės — 22, 
Priekulės — 8 ir Šilutės —8.

DETROIT, Mieli., kovo 16. — 
Keturi muitinės inspektoriai 
tapo inkriminuoti dėl sąmoks- 
o su butlegeriais ir grafto.

Pilsudskis nori daugiau 
galios prezidentui

VARšAVA, kovo 16. —Kon
ferencijoje su valdžios bloko 
seime vadais, premjeras Pil
sudskis pareiškė, kad jis norįs 
pakeisti krašto konstituciją 
taip, kad prezidentas turėtų 
daugiau galios. Prezidentas tu
rįs turėti teisės savarankiai 
spręsti kai kuriuos politikos 
dalykus, ypač užsienio politikoj.

Amanullah vyks į Rusiją

LONDONAS, kovo 16. - 
Afganistano legacija nugina 
pranešimus, buk emiras Ama
nullah nutaręs nebedaryti vizi
to sovietų Rusijai.

“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.

|l«.l lll'» —mau1 L. **" "'•"“•g,
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2 Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja J 

skolina pinigus ant lengvų išlygų
b Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas

2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887
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ATYDA LIETUVIAMS ’
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit ii (plaukų, pakeliam 

namus, (dedam porėtus, statom mūrinius ir medinius garažui
AJAX CONSTRUCTION CO.

2206 Milwaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475 
------ ---- ------------------------------------------------------------------------- -

AUTOMOBILIAI FALCON KNIGHT ; 
vra amžių* veikimo, ekonomijom Ir groži*, Aešių <41 Indėvių ,,h1oovo” 

vaive mot, vinis Karam, kuria >ra pnKerirttaa pagal amžių, 45 arklių jcgon, grei
tam ir atiprua. . * t

2 durų coaeh .......... $1230
4 durų Mtlan .... 9133S

12 mėnesių lAmokejimut 
l'ilnat įrengia, ir daatatomna prie jum) namų, turi užpakalInlUH bunipcriUB, 

h fronto ir užpakalio "anubbera', 4 ratų Bendix brekiai, ekstra tajerl. "tubo 
rim ir tajero uždangalu. autoniatlAkas lango nuvalytojam, užpakalyj didelis veid
rodi*. muatojlino Aviena, ir •'aun vlaor" užraktas. Vartoti karai imand | niauiua 
su geru atlyginimu. Taipgi turine daug vartotų karų visuomet. 

Garantuota* Patarnavimam 
Atdara nuo M ryto iki 10 vakaro. NediMioniin nuo K r^to iki 5 vakaro.

AUSTfN KNIGHT MOTOR SALES
4748 Chicago Avė. Phone Austin 9022

CHICAGO, ILLINOIS

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

PIENAS ŠEIMYNAI
Kvorta pieno kasdien kiek

vienam vaikui nėra perdaug ir 
kiekvienas vaikas turėtų gerti 
nemažinus puskvortę j dieną. 
Pienas duoda vaikams progą 
įgyti sveikatą, kurią turėtų 
turėti. Pienas padeda jiems 
užaugti, būti sveikais ir turė
ti stiprų, gyvą kūną. Užau
gę žmonės irgi ras, kad pienas 
ir jiems reikalingas, ir senat
vėje kada reikalinga gero mai
sto, yra vienas iš geriausių val
gių. Pienas yra gardus, len
gvai virškinamas ir turi svar
bią maisto medžiagą. Ypatin
gai ligoniams pienas yra ge
riausias maistas.

Motinos turinčios atsakomy
bę ir penėjimą kūdikių, turė
tų išgerti nors vieną kvortą 
pieno kasdien.
Gerkite pieną pastiprinti kau

lus, dantis ir muskulus.
Pienas turi savyje medžia

gą, kuri vadinama “protein”. 
Ta medžiaga pastiprina mus- j 
kulus ir kitas kūno dalis. Pie
nas irgi priduoda kalkių, ku
rios yra reikalingos musų kau
lams, dantims ir kito kūno da
lims.

“Protein” ir kalkės yra svar
bus atitaisyti kaulus, musku- Į 
lūs, ir kitas kūno dalis, kurios' 
būna susilpnintos ir sunaudo* 
tos kasdieniniame gyvenime. 
Geri muskulai ir stiprus, gerai 
suformuoti kaulai ir dantys yi- 
ra reikalingi stiprinti kūną, 
taip pat, kaip gera medžiaga 
yra reikalinga geram inžinui. 
Stiprus, sveikus dantys netik 
ženklas sveikatos, bet sulaiko 
supuvimą.

Vaisiai, augmenai, grudai ir 
jų produktai, kiaušiniai, svies
tas ir maža dalis sveikų riebu-1 
mu, turėtu būti vartojami vai- j 
kų maitinime. Nereikia alini-’ 
ti pieną nuo valgio kuomet au-' 
gusieji vaikai reikalauja mė-1 
sos ir duonos.

Pienas duoda du trečdaliu 
kalkių aukščiau minėtiems val
giams. Tik maistas gali duoti 
kalkių kunui, be jų sveiki kau
lai ir dantys negali susifor
muoti.

Nevartok perdaug saldainių! 
ir saldumynų, nes jie sumaži
na norą kiliems valgiams. 
Pienas padės užaugti ir būti 

sveiku.
Nesenai buvo surasta, kad! 

dar prie tų maisto medžiagų i 
su kuriomis mes apsipažinę, Į 
kaikurie maistai, įimant pieną, Į 
turi kitas medžiagas, kurios 
reikalingos normaliam augimui. 
Tos medžiagos vadintos “vita-

minai”. Jeigu musų maistas 
kunui neduoda jų, tai kūnas 
netinkamai maitintas ir žmo
gus turi sirgti, kartais pavo
jinga liga, jeigu maistas nepa
taisomas. Pienas turi vitaminą 
A (riebumu ištirpimą), ypa
tingai geras pienas, Smetona ir 
sviestas; pienas priduoda “vi-Į 
laminą P.” (vandens sutirpi
namą), ir šviežias pienas ypa
tingai turi vandens sutirpi- 
mą “C”. Tie vitaminai būti
nai reikalingi, pienas juos tu
ri ir todėl yra būtinai reikalin
gas maistas kūdikiams ir au
gantiems vaikams.

Tik reikia atsiminti, jog 
svarbu vartoti šviežią, švarų 
pieną, ir visuomet reikia pie
ną švariai ir šaltai laikyti.

(FLIS.).

žiaurumas

Vaikai, ateina didelis kri- 
zis, ir dabar jau muša algas.

Jeigu tik kumštimis muša, 
tai dar nėra blogai, bet jei ry
kštėmis ar rimbu muša, tai ja i 
tikrai žiaurumas.

/Gudrus
Mažas Jonukas pradėjo lan

kyti mokyklą ir labai nemėgs- 
sta anksti kelti. Eidamas gul
ti sako motinai: “Mamyte, ar 
aš negalėčiau dabar papusry
čiauti, kad nereikėtų taip ank
sti kelti.”

TIK PER 10 DIENU
(ainos sumažintos ant aukštos 

rųšies pianų, phonografų,

Grant Works 
Pharmacy

4847 W. 14th St.
Mes užlaikome šviesią tavorą, kai

nos yra mažesnės neku kitur
Teisingoj ir atsargiai išpildomo re
ceptus. Užtikrinamo, kad suteiksime 

Jums pirmos rūšies patarnavimą.
John Malaehauskas, R. Ph. I

$25 Už JŪSŲ SENĄ 
SETĄ, $25

ši mėnesį pis mus perkant arba 
užsisakant naują parlor setą, mes 
jums atrok nosim $25 už jūsų seną 
setą, nepaisant kokiame padėjime 
butu.

štai dar vienas prirodymas, kadi 
mes galim parduoti pigiai, gerai pa- I 
dirbtus Betils. Kainos už setus $85 Į 
ir daugiau.

Sugriuvusius perdirbant, pataisom 
ir kitus rakandus.

D. KISSEL

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING

SHOP
Parlor sets tmade to order

FTIiENDIEGLIS LUMBA
GO REUMATIZMAS

Greita, Tikra Pagalba su 
Red Cross Kidney 

Plasteriu
Kam kentėti kitą dieną, kuomet 

šis nuostabus plaleris gal greit pa
gelbėti .linus šioje nelaimėje? Red 
Cross Kidney l’lasteris panaudotas 
prie skaudamos vietos, teisia šilumą, 
pagalbą ir komfortą. Gyduoles per
sisunkia j skausmo apimtą vielą ir 
tarsi magišku bildu pašalina visus 
skausmus.

Raudona flanelė užpakaly palai
ko šilumą ir padeda gyduolei per
sisunkti per odą j skaudamus mus
kulus ir sąnarius. Mėgink Red Cross 
Kidney Plastėtą šiąnakt ir jsilikrink 
pats, kaip greit ši sena delbsianti 
gyduolė pašalins strėndieglį, reuma
tizmą ir h’.!”*v»gn Visose vaistinėse.

¥

□
)

Mano naujai, 
kai ištaisytoje 
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ii* nuolatinis 
sekimas nau- 
jtj išrad i m ųl 
paveik s 1 ų 
traukime ūžti 
krina jums gc 
rą daubą. 
Be extra p r i- 
mokejimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, pagrobus, poki 
liūs

OF0T06RAFU0KITES
artistiš- 

studijoje

(
ir tam panašiai.

W. J> Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

c

c

IŠ LIETUVOS I KANADA
Ateinant pavasariui Kanados farmeriai reikalauja daug darbi

ninkų. Tad dabar, yra GERIAUSIAS LAIKAS ATITRAUKTI 
SAVO GIMINES Į KANADĄ. Nes uždarbiai ant Kanados farmų 
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 j Lietuvą ant visų laivų linijų ir 
ant visų lietuvių ekskursijų j Lietuvą. Sekanti Baltic America Li
nijos laivai išplauks iš New Yorko tiesiai j Klaipėdą.

Lithuania, April 17, Lithuania, May 29
Estonia, May 2, Estonia, June 16

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

Tel. Victory 6122

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 Urbaitė, vedėja

3016 Archer Avė.
Biznio Tel. Lafayette 5053

Rezidencijos Tel. Lafayette 8440 
Šventadieniais matyti pagal sutarimą.e;

|Z ’
B O DEL

TAIP DAUGARUKYTOję METĖ
KITUS,O ĖMĖSI CMEJTERFIEED

MES pareiškiame savo 
širdingų įsitikinimų kad 
tabakai vartojami Chcs* 
lerftcld cigaretuose yra 
geresni ir todėl puikesnio 
skanumo negu bile kituo
se tos kainos cigaretuose.
Liggett & Myers Todacco CIT.

3327 Archer Avc.
Sho\v Rocm 3306 Archer Avc. 

Phone Lafayette 8935

ir dar štai kas—
JIE MINKŠTI
vienok UŽGANĖDINA!

radios

Grojiklis pianas, kaip ant pa
veikslo. Riešuto medžio, su vi

su įrengimu už $219.
3aldwin Hamilton grojiklis pia

nas, vertės $750, už $185.
I Stark pianas už $175.

Hartford grojiklis Walnut, ver
tės $800, už $395

Atvvater Kent Radid Model 37
A C. elektrikinis, už $88.

Freshnian 6 tūbų A C. elektri
kinis, už $98

Radiola 16 už $69
Crosley A C elektrikinis už$72.

Radio korporacijos štai kaip 
ant paveikslo. Kainos nuo 869 

iki $895. Radiola 17 už $125.
Columbia — Victor — Senora— 
Brunswick Ortophonic Victro- 

las už pusę kainos.
Autorizuoti dealeriai Spartan, 
Radiolas, Brunswick, Freshnian, 
Atwater Kent, Howard, Seno
ra. — Lengvi išmokėjimai. Se
nus setus sutaiscm arba išmai- 
nom ant naujų ir garantuojam. 

Didžiausia Muzikos, Pianų ir 
Radio Krautuvė

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 4705

ATĖJO “Kultūros” No. 1. 
Galima tfauti “Naujk»oSe\ 
Kaina 45c.

....... G
GYVENIMAS

• Mėnesinis Žurnalas
900 VV. 52nd Street

CHICAGO

GYVENIMAS kovo 
mėnesio DIDESNIS 
ir papuoštas 8 gra
žiais PAVEIKSLAIS. 
Įsigykit GYVENIMĄ
— jis jums patiks.

Prenumerata metams .... $2
t Pusei metų ................... $1

Kopija .......................... 20c

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ 

25c į metus
Madų knyga Rudens, žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
] Žinokite kaip ir ką Mote

ris dėvi, idant jūsų rūbai 
visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius



šeštadienis, kovo 17, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Overkautas vaikšto po 
Bridgeportą.

Jau gerokas laikas atgal te
ko Reporteriui pranešti žinią 
iš Bridgeporto, jogei “Birutės” 
koncerte, Auditorijos svetainė
je, žinomas bridgeportietis rcal- 
estetininkas, p. Krukonis. neto-

NAUJIENOS, Chicago, ID.

Kam ten pasida- tingiau yra nusilenkti, neužka- 
Tai taip, brolau.

Kolektuoja siurpriz parei 
Pastaromis dienomis Briglit

Ar
cher Avenue, nežinomi asme

ko ploščiaus.
bojo jo naujas, brangus ploš- binti jų 
čius, tai jis pasiėmė jj.

Vakar užklausiau p. Kruko-
ni: “Na, ką — ar dar nesura- on Parko apielinkėje, prie 
dai pavogto ploščiaus?“

Suradau — sako p. Kruko- nys vakare jsipiršo kokiu ten
n i s.

O kur ploščius dabar?
—Va i kš t i nė j a gatvėm is.
—Kaip vaikštinėja?
—'Nagi kartu su vagiliu, antį gėrę užėjus ^apetitui, 

jo pečių.
Kodėl gi, po šimts pypkių, 

neatsiėmė! ?

budu vienos barbernės beisman 
tan. Išnešė tris galionus gar 

,daus vyno, kurį butų ir pa 
. tys savininkai su smagumu iš-

Nieko

Bridgeportas

—Lengva pasakyti: atsiimk! 
Bet pamėgink atsiimti. Juk ži
nai, kad gyvename Chicago jo,

kilo nepa vogta.
O iš barberio kaimyno namo 

pr.vogta keletas svarų “home 
made” dešrų.

Kaip matote, susikolektavo 
kuone viską, kas reikalinga 
siurpriz parei, nes duona, dru-,

kur šiandien preš vagalius, hol-Į skn jr pjpirai’ne tnip jau <iaug 
daperms, bntlegerius, o ,r nūn- kainHoja. 
kėsinus gatves vaikėzus išmin- v; ‘ * i Vienas

Eidamas Halsted gatve an
dai matau, kad žmogus stovi 
lies krautuvės ir žiūrėdamas j 
langą skerečiojasi ir rankomis 
mosikuoja. Kitoje gatvės pusė
je stovi du vyruku, žiuri i tą, 
kaip anglai sako, “nut” ir juo
kiasi.

Na, manau sau, ne kitaip 
yra, kaip tik tai, kad las “nut” 
girtas. Nusitariau patirti kas 
jis per vienas. Prieinu artyn, 
žmogus jau pusamžis, žiuri 
jis j langą, prikrautą vaisių ir 
kitokių gardumynų, ir balsiai 
sau vienas šneka:

— Kad jus numirę pasiųstu-
. met su savo “prosperity”... Bet 

ne man... ,
O ką, ar su kitu pasauliu 

kalbi? — užklausiau ji.
Kalbėtume! ir tu, jei mano 

sermėgoje Imtumei — atrėžia 
žmogus rodydamas užlopytas 
sermėgos rankoves, kurių jau 
ir lopai prakiurę. Mes karia
vome* už demokratiją, vargome,

<■ .1 . , ų

Muzikos krautuve, kur gali pirkti su
pasitikėjimu ir geriaus kaip kitur

Viskas naujo ir gera. Tai rasi čionai

rengėjas, 
ros

brightonparkietis, ku- 
pažįsta siurpriz purių 
yra tikras, kad deš- 

ir Vainas ne kam kitam dės
tą, kaip tik kokiai siurpriz 

! parei. žmonės šiandien neap- 
; sakomai sušikštėjo, nebenori 
aukoti, tai rengėjoms priseina 
“notura” kolektuoti.

—Reporteris.

badavome karo laukt* dėl jūsų 
tos praekiktos “prosperity”! • 
grūmodamas kumėia man pu no
syje sušuko nepažįstamasis — 
<> dabar aš niekur negaliu gauti 
darbo. Kad ir gaunu padirbėti 
dieną-kitą, tai vėl atleidžia.

Ką aš dabar turiu? Kiaurus 
batus ir suplyšusias overauzes 
ir dar prie to — badas. Padir
bu dieną, padirbu kitą, žiūrėk 
ir atleidžia, sako “nut”. Kodėl 
aš nebuvau “nut”, kai jiems 
reikėjo mane vežti j karo lau
ką? Tuomet visi buvo geri pa
triotai. Mus visus užtikrino, 
kad parvažiavę gausime darbų. 
Bet dabar, ar jie išpildo priža
dus? Pasakyk man!

Atsiliepiau, kad ir man ro
dosi, jogei neišpildo. Bet prie

mudviejų pradėjo rinktis dau
giau žiopsotojų, 
progą, pabėgau 
kaip sueiga užsibaigė
žinojau, kad jis buvęs bepro
tnamyje ir iš ten pabėgęs.

— Rautas,

ir aš, gavęs 
ir nemačiau 

Tik su

ROBERT E. CROWE

Cicero

.... ............ '■

Lietuvis Kontraktinius

for 
STATE’S ATTORNEY

Jį Remia Svetimkalbiai 
Balsuotojai

Kiekvienas balsuotojas gimęs sve
tur, labai yra užinterosuotas iš nau
jo išrinkimu STATES ATTORNEY 
ROBERT E. ( R0WE, už jo teisingą . 
baudimą kriminalistų. -lis padarė 
miestą sau<du gyventi teisingiems pi
liečiams ir darbiniu'am<, o* labiau
siai moterį n r vokams.

Jis veda valstijos Advokato ofisą 
labai ekonomiškai, užtat jis sumažino 
taksus visiems namų savininkams.

I 
Grojiklis. Pianu kainos 
nuo $180 ir aukščiaus

Atvvater Kent 37 modelis 
už $88. Freshman, Spar
ta n, Senora, Howard, 
Brunsvvick. — Didelis pa

sirinkimas.

Už ką balsuoti balandžio trečią?

Radiola 17 už $125.00
Jums apsimokės pamaty
ti musų naujus instrti- 
mentus. Radios, Phono- 
grafų, Pianų. — Parduo
dame ant lengvu išmokė
jimų, taipgi išmainome.

9
100 A Speaker $35.

Jos. |F. Budrik Ine.
3417-21 So. Halsted Street

Chicago, III. Tel. Blvd. 4705
_______________________

Sparčioji Ekskursija
Į LIETUVA

Puikiausiu ir Gražiausiu Didlaiviu

AQU1TANIA
Išplaukia iš New Yorko

Seredoj, Gegužio (May) 30 Dieną
Ekskursiją veda plačiai žinomas visuomenės darbuotojas 

Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Vedėjas
P as PIJUS EUKŠNAITIS

Tiesiausiu ir Greičiausiu keliu į Kauną
Be Persėdimo Iš, Laivo į Laivą

Jurų Milžinas AQUITAN1A perplaukia vandenyną i 
5’4 dienas. Iš laivo keleiviai pasodinami j traukinį ir 
vežami gelžkeliu iki pat Kauno.

Vėlesni Išplaukimai iš New Yorko: 
BERENGARIA .......................... Birželio 6—27
MAURETANIA .......................... Birželio 13—20
AQUITANIA .............................. Birželio 20

Dabar pas mus prasidėję di
delis judėjimas prieš rinkimus 

; i vietos valdžios vietas. Tuo 
i tarpu lietuvius paliečia kandi- 
j datai Į miesto kolektoiiaus urė
dą, Iš vienos pusės keliasi de- 

! mok ratas, iš kitos dabartinis 
miesto kolektorius, senas mu
su prietelis, p-nas Timothy 
Buckley; jis ir dabar savo tar- 

; nystę laiko, tik prašo, kad lie
tuviai taip kaip ir pirmiau jį 
paremtu ir duotą jam galimy
bės daugiau dar lietuviams pa- 

i sitarnauti. Jo darbai yra žino
mi visiems, tai nėra kalbos. Jau 

į seniau “Naujienose” buvo ra
šyta, kad jis yra tikras atsto
vas lietuvių reikalu Ciceroje. 
Per jo pasidarbavimą ir triūsą 
daugiau kaip 20 žmonių turi 
miesto darbus. Kas kur neatsi
tiko, visi galėjo, gali ir galės 
rodą gauti arba paramą kokioj 
nebūtų formoje. Per pasi
darbavimą yra sekami lietuviai 
gavę darbus:

Policijoj
Kazimieras Kakanauskas, Jur

gis Radomskis, Benis Tumaviče, 
Matas Gabraitis.

Ugnagesiai
Petras Šarpitis, Juozas Ado

mi nas, Petras Naruševiče.
Senatoriai Distrikte: Jonas 

Pocius, Jonas Kimbarkas — lei
tenantų šerifu. Petras Ceka- 

' nauskas, garažans mekenikas.
3 precinct Committee: Vinsas 
Kakanauskas, Juozas Karpus, 
Kazimieras Ūselis, Vincas Ka
kanauskas Safety Commi- 
sioner, 4 lietuviai seneliai gavo 
miesto darbą gatves šluoti.1 2 
merginos dirba Town Hali. L. 
Žukauskas — forest preserve, 
Juozas Rainys taipgi.

Štai faktas, kad p. Timothy 
Buckley rūpėjo lietuviai ir jų 

! padėtis. Jis yra su lietuviai ir 
todėl jam negali būti sarmata 

! prašyti lietuvių paramos, o ’.’ž 
ištikimą tarnystę žmonėms-lie- 
tuviams, lietuviai jam privalo 
atiduoti savo balsus balandžio

J. V. Barkauskas 
Fotografas 

Pasekmingai traukiame gru
pes ir pavienius. Reikalui 
esant einam į namus. Musų 
kainos prienamos, Darbo ge
rumas užtikrintas — kviečia

me atsilankyt.
4090Yi Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265

Garsinkitės Naujienose

Velykoms Pinigai į Lietuvą
Pigiausios Kainos —- Greitas Patarnavimas 
Mes rokuojame tik $10.30 už 100 litų 
Didesnės sumos proporcionaliai pigiau
Mes Parduodam Laivakortes Į Ir 

Iš Lietuvos
$107 į Lietuvą 
$118.50 iš Lietuvos 
$181 į Lietuvą irlatgal

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

JŪSŲ BANKAS

Depositors Sth Bank
4701 South Ashland Avenue

Suvertam Sviestui I 
elektros jiegą j nau 
jus ir senu* namu* ii 
mainom naujas Ha 
pas ) senas; duodami
ant lengvo limokiji 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

221R W. 22nd Street
Phone Caaal 2W1

PirKimo Vilnis

Kuri nušlavė į šalį visus rekordus
.....VERTĖ, suprantama yra priežastis

Pardavimas, kuris viršija visus rekordus šiame metų lai
ke; viršija visus kitus karus pardavime daug sykių, ir tas 
pardavimas vis eina smarkyn ir smarkyn,., naujas Essex 
Super-Six sutinka dideles publikos ovacijas, 6 cilinderinių 
karų istorijoj.

Iš visur pardavinėtojai raportuoja virš 100% didesnį iš
pardavimą, negu per tą patį laiką pereitais metais, kuris 
buvo pirmesnių rekordu.

Tai yra didžiausis Essex Super-Six istorijoj. Jis teikia 
$200 iki $300 daugiau matomos vertės negu jo pirmtaku- 
nai, kurių buvo daugiau parduota negu kitų “Six”, tokia 
ar panašia kaina.

Užsisakykite Vietas ir Klauskite Smulkesnių In
formacijų Pas Vietos Agentą arba rašykite Mums:

CUNARD LINE
346 N. Michigan Avė. Chicago

Tiesiai į Dancigą
LANCAŠTRIA /

Gegužės 30

Apslsaugokit, piliečiai
Kokie tai žmonės-agentai, 

pasivertę nariais Board of Elec- 
tion Commissioners h’ kitokiais 

Į “tyrinėtojais” klausinėja bal
suotojų piliečių ir nori, kad iš
braukti sau negeistinas ypatas 

f nuo listo kaipo “abejotiną bal
suotoją”. Jeigu gautumėt pa
kvietimą nuo Board of Election 
Commissioners atvykti pas juos 
22—24 dienomis kovo.

Prašome ypatų, kuriems teks 
su tuo susidurti, raportuoti į 
Republikonų organizaciją Cice- 
ros. Mes jus laikysime knygo
se. Kambarys 7 — 2187 So. 
48 Avenue, Cicero. Telefonas 
Cicero 3852.

COUPE $745 (Kumble Seat $30 extra) 
SEDAN (4-door) $795 - COACH $735

Ali prices f. o. b. Detroit, plūs war exclse tax 
Buyers can pay for cars out of income ot loivest 

avaitable charge for interest, hanilling 
and Insurance.

ES SEKSUPER-SIX
Essex-Super Six turi lietuvių departamentą, K.uomet Jus atsilankysite j pardavimo, kambarj 

reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktu 
tiek naudingų žini<

Hudson Motor Gompany of Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais.

’V'' /Z 
tmsjcą

ROBERT E. CR0WE
Kandidatas j Valstijos Advokatus
Jis prispyrė užsivilkusius taksų 

mokėtojus mokėti taksus ir iškolek- 
tavo daugiau taksų negu kuris kitas 
Valstijos Advokatas Cook County 
istorijoj. Jis atsisakė bausti mažus 
namų savininkus ir biednus žmonės 
kuriu taksos nesiekia daugiau kaip 
$25.

Valstijos Advokatas Crowe yra 
drąsus baudėjas prasikaltėlių, bet 
taipgi turi gerą širdį ir žiuri, kad 
kiekvienas gautų jam prigulinčią 
dalį.

Jo ofise tarnauja daugelis atstovų 
svetur gimusiu piliečių ir jie prižiū
ri, kad svetimkalbiai piliečiai nebūtų 
bereikalingai skriaudžiami.

Svetimkalbiai piliečiai labai yra 
susirūpinę, kad Robert E. Crowe vėl 
butų išrinktas. J r jie turi tiesą, nes 
jis juos visuomet užstoja ir teisingai 
jų reikalus apgina.

Cook County gyventojai, nežiūrint 
kokiai partijai priklauso, padarys 
daug gero, jei ir vėl paliks Teisėją 
Crowe tame urėde, nes jis padalė 
puikų rekordą ir yra atsakantis toje 
vietoje.

Jus esat skolingas sau ir savo šei
mynai, kad balsavus į Valstijos Ad
vokatus ROBERT E. CROVVE; pri- 
žiurėkit, kad ir jūsų draugai balsuo
tų už jj balandžio 10 dieną.

Kiti skelbimai tilps vėlinu.

Reumatizmas
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSJCO COMPOUND me
stis lengvai prašalina vir.šmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,’’ augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
►4
H
4Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SERGANTI ŽMONĖS!
Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi- 
le kokią LIGĄ 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

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

kampas Monroe St, Chicago.
Crilly Bulld|hg. — Imk elevatorj iki 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausj 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
gų. 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 
pavojingai.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlyi< sere
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nears 

<*ubli»hed Daily Except Sunday by 
the Lithuaniun News l*ub. Co. Ine.

1739 South Halated Street 
Chicago, III.

Telephone Rooaevelt 850®

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kalnai
Chlcagoje — paltus

Metams ------------------------- $8.00
Pusei metq 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Dviem ničnesiam __ __ __________ 1.50
Vienam mėnesiui.76

Chlcagoje per iineiiotojusi
Viena kopija________ ___ — 8c
Savaitei 18c
Mineliui  75c

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canad*. 
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.
Entered as Second Cinai Matter 

March 7th. 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., onder the act of 
March 8rd. 1879.

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje,

Naujienos eina kasdien, iftskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III — Telefonas: Roosevelt 850*

paltui
Metams ——___ - $7.00
Pusei metų -----_________ 8.5®
Trims mėnesiams -.......... — 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

Metama---------------------------------$8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams X50

Pinigus reikia siųsti palto Monay 
Orderiu kartu su užsakymu.

NORVEGIJOS MASKVINIAI SKYLA

ATSAKAS PAGYRŲ PUODAMS
- -------------------- ------------ ■■

Voldemaro organas, “Lietuvos Aidas”, diena iš die
nos giriasi, kad dabartinę fašistuojančią vyriausybę 
remia “didelė dauguma visų Lietuvos piliečių”. Į šitų 
smetonininkų pasigyrimų “L. Žinios” atsako:

“Mes jau nekartų esame siūlę bergždžių pasi
gyrimų vietoje paklausti pačių gyventojų nuomo
nės. Čia laisvi rinkimai į Seimų yra vienintelis tei
sėtas kelias tautininkų išvadžiojimams paremti. 
Užsispyrus nedaryti rinkimų i Seimų, negalima gir
tis gyventojų pritarimu. Ypač, kad ir apie sugalvo
tų referendumų dabar jau tylima.

“O iki nesikreipiama su atviru klausimu j pa
čių liaudį, kaip galima įtikinėti, kad toji liaudis pri
taria?”
Bet kada opozicija užsimena Voldemarui apie lais

vus rinkimus ir Seimų, tai jisai tuojaus “ant tos ausies 
apkursta”. Negirdi ir gana, ir kų tu jam padarysi!

Norvegijos komunistų partijos vadas, Schelu, kovo 
2 d. pasitraukė iš partijos ir paskelbė spaudoje ilgą pa
reiškimų, pamatuodamas tų savo žinksnį. Jisai sakosi 
buvęs priešingas darbininkų valdžios (kuri rezignavo, 
išgyvavus vos keletu dienų) rėmimui, kuomet komunis
tų frakcija storthinge (seime) tų valdžių rėmė.

Pasitraukus iš komunistų partijos “draugui” Sche
lu, Norvegijos komunistai suskilo, kadangi tas lyderis 
turi daug pasekėjų partijoje.

. Taigi Norvegijos maskvinė armija į^a taip pat, kaip 
ir kitose Europos šalyse.

PILSUDSKIO “KULTŪRA”

Rinkimų metu, kaip žinoma, lenkų valdžia vartojo 
žiauriausių terorų prieš opozicines partijas ir aštria 
cenzūra slėgė opozicijos spauda.

Varšuvoje dabar žmonės juokaudami sako, kad 
Pilsudskis išmokino laikraščių skaitytojus virti. Mat, 
cenzorius kartais išbraukdavo laikraščiuose ištisus 
straipsnius, tai kad laikraštis neišeitų su dideliais tuš-; 
čiais tarpais, redaktorius užpildydavo špaltas receptais > 
iš knygų apie maisto gaminimų. “Gazeta Warszawska” 
vienų diena turėjo spaudinti penkias laidas, kadangi 
kiekviena karta, kai tik laikraštis pasirodydavo, jį tuo- 
jaus sukonfiskuodavo policija. Savo penktoje laidoje 
“Gaz. Warszawska” užpildė virinio receptais ištisus 
puslapius, pranešdama skaitytojams, kad tik tokius' 
“raštus” praleidžia cenzorius.

Diktatūra, kaip matome, irgi nėra be naudos žmo
nėms.

PYKSTASI IR SU VOKIEČIAIS

Rusijos sovietų valdžia tarytum tyčia taip elgiasi, • 
kad sU ja butų piktuoju visas pasaulis. Amerika jos ne-i 
pripažįsta. Prancūzai griežia dantį prieš bolševikus už 
atsisakymų mokėti senąsias skolas. Su anglais sovietai 
taip susikivirčijo, kad tarp Londono ir Maskvos tapo 
nutraukti diplomatiniai ir prekybiniai santykiai. Ir prie 
šitų aplinkybių dabar Rusijos valdžia užgavo da ir vo-, 
kiečius!

Sovietų Ukrainoje bolševikų žvalgyba nesenai su
ėmė šešis Vokietijos inžinierius, nukeliavusius tenai 
biznio reikalais. Suimtieji kaltinami dėl “sabotažo” iri 
“sąmokslo”, bet kuriais darbais jie yra nusikaltę sovie
tų diktatoriams, niekas nežino. Nežino net bolševikų 
ambasadorius Berline, nors jo pareiga yra (einant su
tartim su Vokietija) tuojaus pranešti Vokietijos val
džiai apie kiekvieno jos piliečio suėmimų sovietų teri
torijoje — už kų suimtas, kur laikomas ir t. t.

Vokietijos valdžia supykusi dėl šitokio bolševikų 
žvalgybos elgesio, pareiškė ambasadoriui Krestinskiui, 
kad iki suareštuotieji inžinieriai nebus paleisti arba iš
aiškintas jų klausimas, Vokietija nebetęs su Rusija pre
kybos derybų, kurios ėjo Berline.

Tuo budu sovietų valdžia pagadino savo santykius 
ir su Vokietija, kuri iki šiol dar vis buvo Rusijai palan
kiausia iš visų didžiųjų valstybių.

Sakytum, kad tai nieko nereiškia, jeigu bolševi
kams iš tiesų nerūpėtų geri santykiai su kapitalisti
nėms valdžioms. Bet jiems jie rupi labai. Visų laikų 
Maskvos agentai ieško simpatijos kapitalistinėse šalyse 
ir paskolų. Kiek pinigų ji išleido, kviesdama pas save 
įvairias “delegacijas” — ne tik darbininkų, bet taip pat 
biznierių, buržuazinių laikraštininkų ir politikierių — 
vaišindami jas ir rodydami sovietų “rojaus” stebuklus!

Pasirodo, kad, nežiūrint diktatūros, bolševikų val
džios atskiri organai nesusitaria tarp savęs: kų vieni 
Stato, tų kiti griauja.

Pastebėtinas tik yra vienas dalykas. Maskva pyks
tasi su anglais, lenkais, franeuzais ir kitais, bet niekuo
met nesusikivirčija su Italijos fašistais. Mussolini tur
būt ir tėra vienintelis tikras bolševikų draugas, nors jie 
savo spaudoje ir rašo kitaip. Apie valdžias, kaip ir apie 
atskirus asmenis, reikia spręsti ne pagal tų, kų jie sa
ko, bet pagal tų, kų jie daro.

: Apie Įvairius Dalykus : a,»a*• nu»m,**aa.

Senovės tyrinėjimas 
ir religija

Francijos žmonių padėtis prieš 
revoliucijų. — Prasimanymai 
apie franeuzų revoliucija. — 
Filosofai arba enciklopedistai. 
—Mechaniška gyvybės teori
ja. — Biblijos kritika. — 
Naujovinė istorija. — Pago
nių civilizacija.—Egipto tyri
nėjimas. — Senovės Babiiio- 
nas. —Filosofų įtaka.— Val- 
styliė ir bažnyčia.

Prieš revoliuciją Francijos 
žmonių ekonomiška ir politiška 
padėtis buvo tiesiog skandalin
ga. žmonės buvo neįmanomai 
biedni. Bet nežiūrint į tai, jie 
buvo apkrauti nepakeliamais 
mokesniais, kuriuos sunaudojo 
patvirkęs karaliaus dvaras ir 
korupcinga bažnyčia. Rezulta
te kilo revoliucija, kuri supur
tė visų pasauli. Kuomet Napo
leonas nugalėjo revoliucijų ir 
savo keliu tapo anglų ir vo
kiečiu nugalėtas, tai viso.) Eu
ropoj prasidėjo reakcija. Visai 
bėda už revoliuciją ir jos bai
senybes lapo suversta ant 
skeptiku. Tad valdžios pasiryžo 
stvertis griežtų priemonių, kad 
nustelbti skepticizmą.

Savo laiku apie franeuzų re
voliuciją bus kalbama atskirai, 
čia galima pasakyti tik tiek, 
kad skepticizmas daug prisidėjo 
prie revoliucijos sušvelninimo; 
primetimas jam teroro yra tik
slus istoriškų faktų kraipymas. 
Pavyzdžiui, iš lengvos religiškų 
rašytojų rankos buvo paliesta 
pasaka apie tai, kaip laike* re
voliucijos Notre Daine kated
roj prostitutei buvo suteiktas 
išminties deivės titulas. Ta pa
saka yra grynas prasimanymas, 
kad diskredituoti skeptikus.

Thomas Paine, Bousseau ir 
Voltai re laivo deistai. Jie visi 
tikėjo j Dievų, nors pas Voltai- 
re’ą retkarčiais pasireikšdavo 
ir svyravimas. Bet prieš revo
liuciją Franci joj atsirado ir 
naujos rų.šies skeptikų, kurie 
abejojo ar net neigė Dievo bu
vimą. Pradėjo pasireikšti ate
izmas (tiksliau pasakius, agno
sticizmas) ir materializmas. 
Naujojo judėjimo priešakyje 
atsistojo tokie garsus vyrai, 
kaip Diderot, Holbach, Condor- 
cet ir llelvetius. Jie buvo žino
mi kaipo “filosofai” arba “en- 
ciklopedistai”, kadangi jie leido 
enciklopediją.

Franeuzų “filosofai” (tikru
moj jie nebuvo filosofai, nes 
filosofija yra abstraktiškas 
mokslas, kurį jie negalėjo pa
kęsti) buvo persiėmę mokslo 
idėjomis. Kiek anksčiau frau- 
cuzų matematikas, garsusis 
Descartes, pareiškė, jog tokio 
dalyko, kaip siela, nėra. Jo su
pratimu, kiekvieno gyvūno kū
nas yra niekas daugiau, kaip 
lik mašina. Kaip viena sąmo
jinga tų laikų moteris pasakė: 
“Sulig p. Deskartes, jus sulei- 
džiate mašinų, vadinamą šuni
mi, su mašina, vadinamą kale, 
ir jus gaunate* mažą mašinėlę 
šuniuko pavidale.”

Tai buvo pradžia materializ
mo arba mechaniškos teorijos 
apie gyvybę. Vienas enciklope- 
distų paraše knygą vardu 
“Žmogus mašina”. Descartes 
paskelbė žvaigždžių ir planetų 
evoliucijos teoriją. Tos teorijos 
pirmpradžią jis surado pas grai
kų galvotojus. Vėliau Descartes 
teoriją labiau išvystė ir papildė 
filosofas Kantas ir.gamtininkas 
Buffon.

'lokiu budu mes matome 
mokslo įtaką. Bet ta įtaka bu
vo nežymi, nes mokslu domė
josi labai mažas žmonių būre
lis. Skeptiškas judėjimas taip 
Europoj, kaip ir Amerikoj bu
vo deisliškos krypties. Deistai 
gyrė senąja pagonių civiliza
ciją ir smarkiai puolė bibliją.

Bendrai imant, tai buvo pa
viršutinis judėjimas. Nereikėjo 
didelio žinojimo ir išmintie^ 
kad pastebėti biblijoj priešta
ravimus ir pašiepti pasakas 
apie Nojų bei Jonošių. Aštuo
niolikto šimtmečio pabaigoj 
skepticizmo judėjimas pasidarė 
lai iau moksliškas. Pradėta rim
tai studijuoti biblija. Pasirodė, 
kad senasis testamentas yra 
kompiliacija. Žydų dvasiškiai 
surinko visokius padavimus iš 
kitų tautų ir sudarė senąjį tes
tamentą.

Tuo pačiu laiku istorija pasi
darė labiau moksliška. Anglų 
istorikai Durno ir Gibbon pra
bilo tokia kalba, kokios pirma 
ųeteko girdėti. Gibbon savo 
veikale “The Decline and FalI 
of the Roman Empire” pirmą 
kartą tiksliai aprašė krikščio
nybės įsigalėjimą Romoj. Apie 
jokius stebuklus toj istorijoj 
nėra kalbama, kadangi jokių 
stebuklų tikrenybėje ir nebuvo. 
Krikščionybės išsivystymas ėjo 
natūraliu keliu. Tų faktą Gib
bon ypač ir pabrėžia.

Reformacijos laikais įsigalė
jo pažvalga, kad pagonys buvo 
paskendę tamsybėj. Girdi, tik 
krikščionybė apšvietusi žmonių 
protus, 'lai, žinoma, yra tyriau
sio vandens mitas. Prieš refor
maciją net krikščioniški moksli
ninkai pripažino tą fatkų, jog 
pagoniška graikų ir romėnų ci
vilizacija stovėjo gan aukštai. 
Garsusis Dante savo krikščio
niškai epikai pasirenka palydo-

TEEST1E TAVO 
ENERGIJA GYVA 
šiuose slekiavimo laikuose 

jums reikia daug energijos. 
Jus negalite negaluoti ir par
nešti pinigų. Trinerio Kartu
sis Vynas didina gajumą ir 
energiją. Jis užtikrina gerą 
miegą, prablaivina protą ir to
dėl jis yra neapsakomos ver
tės stiprintojas. Visose aptie- 
kose. Rašyk Jos. Triner Co. 
1333 So. Ashland Avė., Chica
go, .111. ir SEMPELĮ GAUSI 
DYKAI. Indėk 10c. pašto iš
laidoms.
Nemokamo sempelio kuponas 
Vardas ............... ......................

Gatve ......... ................................
Miestas ......................................

vu pagonių poetą Virgil.
Musų laikų istorikai kuo aiš

kiausia parodo, kad jr doros 
žvilgsniu pagonys nei kiek ne
stovėjo žemiau už krikščionis. 
Bet daugiausia medžiagos ske
ptikams suteikė Egipto tyrinė
jimas.

Napokona s, bes va j t >d amas 
užkariauti visą pasaulį, atsidū
rė Egipte. Kartu su savim jis 
pasiėmė būrį mokslininkų. Tie 
mokslininkai -Egipte surado ne
įmanomai įdomių dalykų. Iš 
užsilikusių senovės raštų paaiš
kėjo, jog senovės Egipto pago
nys buvo labai religiški ir mo
rališki žmones. Jie garbino “vie
ną ir amžiną dievą” dar prieš 
Tut-ankli-ameno laikus.

VėliaUy mokslininkų akys ta
po atkreiptos į Babiloną. Ar
cheologų tyrinėjimai parodė, 
jog per du tūkstančiu metų 
buvo skleidžiama melai apie 
senovės Babilono gyventojus. 
Religiškuose raštuose senovės 
Babilonas pristatomas kaipo 
Sodoma ir Gomora. Tačiau tik
rumoj visai kitaip buvo. Seno
vės Babilone už neištikimybę 
žmonės buvo mirtimi baudžia
mi - upėj skandinami.

Daugiau to, mokslininkai pa
tyrė, jog babiloniečių sampro
tavimai apie pasaulio su įvėri
mą yra lyginai tokk\ pat, kaip 
aprašoma biblijoj. Tokiu budu 
pasirodė, jog padavimai apie 
Adomą ir’ ievą, visuotiną tva
ną, rojų ir t. t. yra paskolin
ti iš babiloniečių.

Akivaizdoj» tų faktų, funda
mentalistų pozicija yra tiesiog! 
absurdiška. Pasisekimą jie ga-' 
Ii turėti tik tarp tamsių žmo-' 
nių, kurie nežino ir nenori ži-

tiškai valdžiai, kuri laike pa
vergusi žmones. Iki devynio
likto šimtmečio vidurio dva
siškąja priešinosi kiekvienai re
formai, kuri siekėsi žmonių 
būklę palengvinti. Tokia daly
kų padėtis pagimdė judėjimų, 
kurio tikslas buvo ne tik ko
voti su despotizmu, bet tuo 
pačiu laiku silpninti ir bažny
čios įtaką.

Taip maždaug Joseph Mc 
Cabe apibudina antireliginį ju
dėjimų, kuris prasidėjo aštuo
niolikto šimtmečio pabaigoj.

— K. A.

Dar viena profesija
—Tamstos pragyvenimo šal

tinis?
—Advokato vyras.
—Tamsta niekus kalbi!
—Ne. Mano žmona nesenai 

baigė teisių mokslus ir dabar 
yra advokatas. Aš gi esu 
jos vyras.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Healing

Kaipo lietuvis, lietuviams vif&dos 
patarnauju kuogeriausial 
M. YUŠKA & CO.

<604 So. Paulina St., Chicago, UI.
t, . .i — ■»/

Greitai Atnaujina Jūsų
Sveikatų ir Stiprumų

Laike paskutinių 35 metų keletas milionų 
žmonių tikrai patvirtina, kad Nutra-Tone yra 
lAtikrųJų gyduolės, kurios teikiu sveikatą, 
stiprumą ir energiją ir jos yra tai padariu- 
<ios dėl vyrų, moterų ir vaikų visokio am
žiaus, jos tikrai pagelia ir juma jei tik 
vartosite jas.

Nuga-Tone neturi sau lygių gyduolių dėl 
padarymo turtingo ir raudono kraujo ir tei
kiant naują sveikatą ir jėgą silpniems, nėr- 
vuotiems ir nustipusiems svarbiems kūno or
ganams. Jei jus esate silpnas ir kenčiate dėl 
nesveikatos kenčiate nuo nemalonumų, kurie 
jums neduoda naktį miegoti, esate silpnas 
ir jūsų gyvenimas nemalonus, bandykit Nu- 
ga-Tone 20 dienų ir jei juma nepagell>čs at
gavimui energijom nebusite stipresnis, ener- 
giAkesnis, sveikesnis, linksmesnis, labiau ener
giškus grąžinkite neiivartotas gyduucs ir jū
sų pinigai 'bus jums grąžinami atgal. Kad 
apsisaugojus apsirikimo, tikrai žiūrėkite, kad 
gautume Nuga-Tone.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimų gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikra specialistų, 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 7:3$ vakare. 

Ncdėlioj nuo 10 lyto iki 1 po pietų.

Pranešimas

(senovės tyrinėtojai) surado 
per pastaruosius 50 metų.

Dabar pažiūrėkime j kitus 
faktorius, kurie, šiokiu ar to
kiu budu, prisidėjo prie anti
religinio judėjimo. Pirmoj vie
toj reikia paminėti vokiečių 
ir kitų šalių filosofus, kurie 
pradėjo kritiškai žiūrėti į re
ligija. Žmones skaitė filosofų 
raštus ir .galvojo. Ir juo dau
giau jie galvojo, tuo daugiau 
netikslumų mate religijoj.

Devyniolikto šimtmečio pra
džioj vtsoj Europoj siautė nuož
mi reakcija. Ką gi darė bažny
čia? Ar ji užtarė skriaudžia
muosius? Ar ji gynė papras
tų žmonių teises?

sai ne. Ji tik graudeno 
jog kiekviena valdžia

“nuo Dievo” ir todėl rei-j 
jos klausytis. Dvasiškija, 

ir ištikimiausi

žmones,
yra
’kia
buvo geriausi
monarchijų talkininkė.

Protaujantys žmoneų nega-, 
Įėjo nepastebėti krikščioniškos' 
etikos lankstumą. Jie matė,! 
kaip bažnyčia pataikauja

Mt
IK

Malonu man yra pranešt visiems seniems 
kostumeriams ir draugams, jog nuo ateinančio 
Pirmadienio, Kovo 19-tos, teiksiu pilną patar
navimą—

Pirkime ir Pardavime Namų, 
Išdirbime Notarialių Raštų, 
Parupiitime Paskolų—1-mų ir 2-rų morge- 
čių, 
Apdraudime—visokių rūšių,
SAVO OFFISE (pas Fabian & Co.),

809 W, 35th St. (prie pat Halsted St.).

Paskolas parūpinsiu geriausiomis išlygomis, 
Apdraudą duosiu tik geriausiose kompanijose.

Mano pasisekimas remiasi patenkinimu 
Kostumerių. Aš patenkinsiu kiekvienų GERU 
patarnavimu!

J. J. HfcRTMANAVIčIUS
i

L5

BOHEMIAN STYLt

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

G. JOKUBONIS
1717 S. Halsted St.

Tel. Roosevelt 7bb2

GENUINE

Mait-extract.
C°NCENTRATE0 - from^
PRIME barlev MALT

Packed by

Didele Gyvenimo Drama 
Tęsiasi per Amžius 

%

Ji praeina pro mus musų tarpe šiame 
banke kasdien.

Šie visi ateina pas mus:
Vaikai, kurie nori pasisekimo.

Tėvai, kurie nori patogumo ir laimės, 
kurie nori globos.

pagelba, nurodymai ir 
kiekvieno šiame banke, 
finansiniais uždaviniais

pas mus.
Teestie musų Bankas jūsų bankinių 

reikalų namas.

Seneliai, 
Kiekvienam yra 
prietelystė nuo 

Ateik su savo

CENTRAIS,"BANK
TRUSTINR KOMPANIJA 

1110 West 35th Street 
Boulevard 0527 
CHICAGO, ILL.

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Dar apie “Naujie
nų” Koncertų

Atsiminimai, < palyginimai

“Naujienų” koncertai išdirbo 
sau dirvą taip, kaip Lietuvoje 
šventų vietų atlaidai, į kurias 
susirenka minių minios sviete
lio iš tolimiausių kraštų. Juk ir 
šiame “Naujienų” koncerte bu
vo žmonių, atvažiavusių iš to
liau kaip 300 mylių, idant pa
mačius, išgirdus koncertą, susi-

tikus su draugais ir pažįsta
mais. Man tas koncertas irgi 
buvo naujanybe.

Dalykas toks, kad. kurį laiką 
nemačiau Chicagos, nes gyve
nimo bangų buvau nublokštas 
j lokį užkampį, kurio Lietuvos 
garsieji artistai neatlanko. O ir 
iš ten neturėjau progos pasiek
ti Chieagą. Bet dabar, toms 
bangoms kiek atslūgus, atplau
kiau ir aš Cbicngon.

'Trumpu laiku teko jau maty
ti trys žymus parengimai. Pir
miausi
tą Goodman teatre 
pamačiau. Pasakysiu, kad į ma
ne tas vaidinimas padarė pras
tą įspūdį. Neįtariu ir nenoriu 
įtarti p. Vaičkų, bet negaliu

mei buvo sutvarkytas taip, kad 
baletų pasirodyti tik vienas 
“Keistutis”, o kiti visi - kad 
neiškiltų.

Bet štai pamečiau 
garsintą vaidinimą, 
pastatytą scenoje 
“Tuščios pastangos.” 
siurprizas. Koks 
Koks vaidinimas!

Dešimties metų 
sukaktuvės

- tai p. Vaičkaus statv 
“Keistuti’

vaidinimas “Keistučio” sakvtu-

• Generalis
KONTRAKTORIUS, S. A. ZOLP

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

Teatras ir Koncertas
Rengia Bendrai

Lyros Choras ir L. K. Vytautą Benas

Nedėlioj, Kovo-March 18 diena, 1928
LIETUVIŲ LIUOSYBeS SVETAINĖJ

14th St. ir 49th Ct., Cicero, Iii.
Durys atsidarys 5:30. Programas prasidės 6:30 v. v.

Po programų šokiai.

Tikietas, perkant iš anksto 65c., prie durių 75c.
-■ --------- -- —---- — —m

LAIKAS PADARYTI PERMAINA

IšrinRite

HENRY R. SCHWARZEL
REGULERIŠKAS DEMOKRATIŠKAS 

KANDIDATAS J ,

KOLEKTORIUS
Kad pegerinti Cicero, balsuok už 

PILNĄ DEMOKRATIŠKĄ TIKIETĄ 

Utarninke, Bal. (April) 3,1928
Balbuvimo vietos atdaros nuo 6 vai. ryto iki 4 vai. vak.

antri) iš- 
p. Pilkos 
komediją 
Tai buvo

suderinimas.

“Naujienų” koncerte pama
čiau ir trečią garsenybę — p. 
Vanagaitį su jo ta juokų epi
demija ar juokudemija. Turbut 
netoli tie žodžiai skiriasi vie
nas nuo kilo. Jis juokėsi iš vis- 

iš visų, kartu nesigailė- 
saves. Tai tikras lietu- 
juokų meisteris ir kartu 
Vanagas, kuris drasko 

viską, kas tik pakliūva 
nagus.

jo nū

tikras 
plėšo 
jam į

Ketvirta graženybė — tai
man tikra naujanybe. Turiu o- 
rnonėje p. Babravičių. Progra- 
mo vedėjas perstatė jį. Suūžė 
aplodismentų griausmas. Sudai
navo p. Babravičius keturias 
dainas. Jis tikras dainų kara
lius. Tuoj jautiesi, kad jei ir 
keturias dešimtis butų sudaina
vęs, tai vis 'dar butų ne gana, 
lokį jausmą suteikė, kad, ro
dosi, niekuomet nenubostų jo 
dainavimo klausytis. Turiu pri
sipažinti, kaip prasiveržė aša
ros, kai jis uždainavo “Kur ba
kūžė samanota”. Nors esu gir
dėjęs lą dainą daug kartų ir 
įvairius dainininkus ir daininin
kes ją dainuojant, bet nei vie
nas jų mane taip “neužgavo”, 
kaip p. Babravičius.

Penkta naujanybe 
tos” choras, nors
man nėra naujanybe. 
navimas pasirodė beveik taip, 
kaip ir naujanybe, atsiminus 
jos senųjų laikų dainavimą. 
“Birulė” tikrai šauniai daina
vo ir “Naujienų” koncerte ji 
daug prisidėjo programų pagra
žinimui.

O jau to svietelio svietelio— 
tai stovėti ankšta svetainėje. 
Aplink, balkonuose, antrojoje 
svetainėje, valgomoje salėje — 
visur su šliaga prigrūsta.

—Miškas.

Sekmadienyje, kovo 25 die
ną, Congress viešbutyje balt
gudžiai apvaikščios dešimties 
metų sukaktuves nuo laiko pa
skelbimo nepriklausomos Balt
gudžių respublikos Minske. Tuo 
tikslu yra rengiamas banke
tas.

Jo papuošimui ruošiama pui
kus programas, kurį išpildys 
profesionalai artistai baltgu
džiai. Suprantama, kad bus 
ir kalbėtojų. Juk tokiuose pa
rengimuose reikimas linkėji- 
jimų, pasidalinimas mintimis 
yra svarbiausioji parengimo 
dalis.

Dalyvauti šiame apvaikščio- 
jime baltgudžiai kviečia ir lie
tuvius, 
mynus, 
kuriai, 
turbut 
ti nuo

Imkime, kaip pavyzdį, Vil
niaus kraštą. Jį užgriebė len
kai. Pačiame Vilniuje, tiesa, 
lenkų yra. Bet Vilniaus kraš
te, jei jau kalbėti, kad ne vien 
lietuviai ten gyvena, tai balt
gudžiai, o ne lenkai yra lie
tuvių kaimynai. Bet nei lie
tuviams, nei baltgudžiams Vil- 
naus kraštas šiandien nepri
klauso. Valdo jį lenkai.

Baltgudžiai, kaip ir lietuviai, 
šiandien jaučiasi 
vienų ir tų pačių 
turalu todėl, kad 
baltgudžius jungia 
resai. Reikalinga

kaip artimiausius kai- 
kaip išeivius tautos, 

kartu su baltgudžiais 
arčiausia tenka kentė
tų pačių priešų.

MR. IR MRS. ROBERT E. CR0WE IR ŠEIMYNA

— “Biru- 
jos vardas 

Bet dai-

Patricia, Mrs. Crowe, Frank, Robert, Lavvrence. Rituly — State’s Attorney Robert 
E. Crowe. P. S. — Baby Thomas, neparodomas, gimė po nuėmimo šio paveikslo.

nuskriauti 
priešų. Na- 
lietuvius ir 
bendri inte- 
todel paro-

lyti, pareikšti tų interesų ben- 
I rūmas. Ir tokie parengimai, 
kaip nesenai buvęs banketas, 
kurį surengė lietuviai paminė
jimui dešimties metų Lietuvos 
lepriklausomybės, arba tas ban
ketas, kurį renjęia baltgudžiai 
25 dieną kovo, yra tinkamiau
sias laikas parodymui ir su
tvirtinimui ryšių, jungiančių 
abi tauti.

CICEROJE
RAUDONOS ROŽĖS PAŠALPINIS KL1UBAS

rengia puikų vaidinimą

Nedėlioj, Kovo (March) 25 d, 1928
6:30 vai. vakare

LIUOSYBES SVETAINĖJE
14th Str. and 49th Ct.

Bus suloštas garsus 4 veiksmų veikalas

Aušros Sūnūs
Vaidins: P. Milerienė, M. Dundulienė, A. Zavistaitė, art. St. Pilka, art. komp. A.

Vanagaitis ir kiti pasižymėję artistai.

Iš kalno perkant —. už $1 — 2 tikietai dviems vakarams. Prie durų $1.25 ypatai 
vienam vakarui.

Ar jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niešti? 
Naudokite

Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

Ar Jus Nprite Apsaugoti Juos? 
Naudokite

Užlaikymui savo plaukij gražiais 
ir tankiais 
Naudokite

Baltgudžiai parode, kad jie 
supranta svarbą palaikyti ry
šius su lietuviais, skaitlingu 
buriu atsilankydami Lietuvos 
nepriklausomybės 10-ties metų 
sukaktuvių apvaikščiojiman. 
Lietuviai dabar turėtų pasiro
dyti taip pat, dalyvaudami juo 
didesniu skaičių baltgudžių ap- 
vaikščiojime.

—Reporteris.

Detroit, Mich
Ristynes

Kovo 20 dieną International 
Workers svetainėj (1343—49

Ferry avė.) K. Požėla risis 
John Kiloniu. Risis taipgi 
Ermakovas su Farmer Niek

ir kiti. Pradžia 8 vai. vakaro.

su
A.

VANAGAIČIO 
VANAGISKOS AŠAKOS 

CHICAGOJE

Nedelioj, Kovo 18 d., Meldažio Svet.
2244 West 23 Place

Tai bus juokų iki ašarų!

KEMEnIS

DK. KLIAUGA

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONICO
arba

Eitra Pale Alaus
•000 T00 CONVAtliCMHT* 

HIIRISHING
OOOO fOR THl HOMK

JOVFH •••« MrtUOI <• 
KKe>&|tilC«K &RQ^

....... ęnic.ĄG.MOU 1

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

i'id

’f'flicnOO -ll "L. Jįjll
.....

Prašykite savo groserninko arba aptiekoriiois, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
-.-.77:77--.-.■-L—;- . --------------------------- ... ----------- .

Oi kas bus, kas bus,, kas bus,
Jeigu juoko ten nebus?

Jeigu Vanags ašaros,
Iš ko publika kvatos?

Kad būt Kliauga ir Gugienė,
Volterai te ir Čeriene

Ir Kemėšis ir Olšauskas —
Juoktųs Vanags-Vanagauskas.

Jeigu tie artistai bus, 
Tai bus vakaras, šaunus.

• Laukit aštuonioliktos
Vakare ant aštuntos.

Nieks nežino kas ten bus,
Bet artistai scenoj bus.

Ką darys, •— tai jų dalyks,
Lai tas paslapty paliks.

Tikietai pasižiprėjimUį po $1; o kas norės savo kėdę turėti ir kitam jos neduoti, 
tam kainuos &L50 vT—•* ’ ” m. „ 1 ji.a.

Naujos kalbos, naujos kanklės, 
nauji rūbai, naujos dainos.

Dainininke Ona Biežienė, artistas 
St. Pilka, “Velniukas” R. Juknevičius, 
pianistas J. Byanskas, adv. A. Olis — 
duos ką nors naujo, o ką duos, tai atė
ję išgirsit. Ir “Juokudemija” durnavos, 
naujas dainas padainuos apie “Margu
ti”. Šį kartą bus “Margučio” reporte
ris scenoje.

Prasižios Vanagas-Vanagaitis apie 
Bridgeporto profesionalus ir biznie
rius, kaip jis susitiko, ką kalbėjo ir 
girdėjo.
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Cicero

Draugystės Liet. Kareivių su
sirinkimas įvyksta rytoj, IX d. 
kovo. Visi nariai privalo būti

/Roseland
šiandie vakare, C. Strumilo 

svetainėje, bus paskutinis Gol- 
den Star kliubo basket bąli 
jaukto lošimas ši sezoną. Šian
die bus lošiama su geru J. E. 
Conroy airių jauktu. Pradžia 
7:15'vai. vak. Po lošimo šo
kiai. Ateikite pamatyti golclcn- 
slarieeius lošiant paskutinį kar
tą šį pavasarį. —R.

susirinkime. Atsiveskite ir nau
jų narių prisirašyti. Taps iš
duotos atskaitos iš buvusio 
maskių baliaus.

Kurie turite serijas kareivių 
uniformoms, tai stengkitės jas 
parduoti iki vakarui* kuris 
Įvyks Lukšto svetainėje.’O jei
gu numatote, kad negalėsite 
parduoti, tai kaip galėdami 
greičiau sugrąžinkite tiems, iš 
kurių paėmėte, ir duokite ki
tiems pardavinėti. Jau daug 
yra tokių, kurie pardavė po 
keletą serijų. Tą galėtų padary
ti kiekvienas, jei tik dirbtų at
sidėjęs. Remkime uniformų 
skyrių, nes jis yra geriausias, 
nm/iausins draugijos papuoši- 
mas. —Praug. Raštininkas.

Chicagos artistai

SKOLINAM 
PINIGUS

NAMU F
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 tolinus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai jtaisy- 

Į tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

Mineralinės, sulfcrinės vanos 
įduoda didžiausią kraujo cirkulia 
! ei ją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyri s atdaras Utar 
įlinkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Atdara dieną ir naktį
Phone lioulevard 4552

. -------------

Balsuotojams ir mokesčių mokėto
jams Cicero miesto.

Henry K. Schwartzell, reguleris 
Demokratas — kandidatas j Cicero 
miesto kolektorius. Jisai prašo, kad 
jus jį paremtumėte ateinančiuose re- 
guieriŠKUOse rinkimuose, utarninke, 
Balandžio (April) 3 d., 1928. P-nas 
Schwartzell gyveno šiame mieste 
per pastaruosius 22 melu ir čia bu
vo biznyje per pastaruosius 20 me
tų.

Jisai taipgi tarnavo, kaipo uolus 
ir ištikimas narys mokyklos komi
tete.

Ateinančiuose rinkimuose Cicero 
miesto balsuotojai turi progos iš
rinkti j ofisą kandidatus Demokra
tiškos partijos. Tuomi bus įvykinta 
nuo senai reikalinga permaina mies
to administracijoj. šios permainos 
gali įvykti tiktai balsuotojų pastan
gomis. Balsuokit “straight Demo- 
kratic Ticket”.

Ju dabar susidarė gražus bū
relis. Kada pasirodo scenoje 
tie, kurie moka gražiai pajuo
kauti, tada svetainės prisipil
do kupinos. Paimkime tą pa
tį “Naujienų” koncertą. Visi 
ėjo linksmintis 4)asijnokti z *iš 
tų artistų, kurie su juokais sce
noje pasirodė. Ir kaip nesi
juokti, kada scenoje matome 
tokius artistus, iš kurių juokas 
gimsta?! Musų artistai nesi
gėdi rūbais pasikeisti, kad tik 
p ubliką u žganėd i nu s.

A. Vanajraitis velkasi j “dl’6- 
sę,” N. Ougienė į vyro kostiu- 
mą, J. Olšauskas, Dr. Kliauga 
i “dresę,” S. čerienė, V. Volte- 
raitė į “siutą” ir visi juokauja 
taip, kad net kėdės lūžta. J. 
Kemėšis (reporteris) stebisi, 
kodėl tie artistai negal juokus 
krėsti natūraliu budu. “Profe
sorius” ir “profesorša,” aiški
nasi kad jie negali natūraliu 
budu juokus krėsti. Viskas 
išeina gražu, natūralu ir este- 
tinga.

Šiuo kartu, Vanagaičio juo
ku vakare, 18 kovo tie artistai 
saukiasi į pagalbą daugiau ta
lento. Artistas St. Pilka, p. 
O. Biežienė, “velniukas” R. 
Juknevičia, klavišų “mučelnin- 
kai: J. Bijanskas, A. Olis, taip
gi prisidės į kompaniją. Sako, 
reikia visiems "suėjus pasilink
sminti, nes daę šį sezoną link
smybių nebuvo. O jų laukia 
chicagiečiai. Labai laukia. Ne
simato “šokamų,” nesimato 
plakatų, nieks tik irtų neparda
vinėja, nieks programų neren
ka — rodos apmirę rengėjai, 
bet neapsiriksiu pasakęs, kad 
į Vanagaičio juokingą vakarą 
meis daug žmonių. Vanagai- 
:is pirmu kartu pasirodys sce
noje su savo rūbais, todėl jį 
privalome visi sutikti.

—‘“Nenoriu ubagauti...” sa
ko man Vanagaitis — “kas no
rės, tas ateis. Ubagų užtenka 
ir be manęs..”

—Bet garsinimų reikėjo pa
rinkti į savo programą...”

—“Garsinimų j programą, aš 
lepripažįstu. Tai yra savos rū
šies biznierių apiplėšimas. Aš 
aukiu garsinimų į “Margutį.” 
‘Margutis” geriau išgarsins 
nusų biznierius ir profesiona
lus, nes jo spasdinu .50,000 eg
zempliorių ! !...”

Neturėjau ką atsakyti. Va
nagaitis liko teisus. Visi artis
tai, kurie apie jį spiečiasi, y- 
ra džentlemonai. Jie skina sau 
kelią į naują ateitį. Jų vaidi
nimai visai skirtingi. Ir neto
limoj ateity, mes chicagiečiai, 
susilauksime iš savo mylimų ar
tistų daug naujo, ko mes sau 
Įsivaizduoti šiandien negalime. 
Musų priedermė remti tuos ar
tistus, kurie stojo į kovą prieš 
atgyvenusį pasaulį ir j ieško 
naujoviškumo. šiandien gal 
būt jie netobuli, bet netoli tas 
laikas, kada apie juos susiburs 
visi, kam yra brangi lietuviš
ka idalė. Lietuviškos dailės 
rėmėjų, Chicagoj yra nemažai. 
Jie labai lanko lietuviškus pa
rengimus. Kas tik yra naujo ir 
lietuviško originalaus, ten 
plaukia minios. y

Chicagos lietuviams yra 
brangus tie artistai, kurie pa
tiekia ką nors lietuviško. Ir 
Vanagaičio vakare mes girdė-

sime naujų — lietuviškų kuri
nių iš savų artistų.

—Reporteris.

L. K. V. Benas
Lietuvos Kunigaikščio Vy

tauto benas laikė mėnesinį su
sirinkimą, kurį atidarė pirmi
ninkas Joe Balakas. šiame susi
rinkime tapo priimtu ixnan 
du nauju nariu L. Kyršis, 
barilonistas, ir I*'. Zegmantns, 
bubnuotojas ir trombonistas. 
Abu tapo pilni nariai.

Sekmadienyje, kovo 18 d., L. 
K. V. Benas rengia kartu su 
Lyros choru teatrą ir koncertą. 
Pradžia 6:30 v. vak.

— A. F. S. koresp.

Cicero
Sekmadienio vakare turėsimo 

progos pamatyti dideli veikalą, 
būtent tragediją “Keistutis”, 
kurį stalo art. Vaičkus. Veika
las didelis ir geras, istorinis. 
Kas nematė, vertėtų pamatyti. 
Vaidinama bus bažnytinėje sve 
lainėje.

Lietu vii.i I Juosybčsi svetainėje 
vietos Byros choras ir Vytau

to benas, i.š Chicagos, turės 
taipgi parengimą. Nesuprantu 
kodėl Vykinto benas, Kaip rim
tą žmonių grupė, dedasi su to
kiu Lyros choru. Keista ar 
ne? — Pašalinis.

North Side
šiandie Liuosybės salėj 

nhnas ir šokiai
vaidi-

PRANEŠIMAI

DrnugysteH Lietuvos Gojaus susi
rinkimas atsibus nedalioj, kovo I8tą 
dieną, 1:30 v. p. p., Antano Bagdo
no svet., 18 gatvė ir Union Avė. Visi 
nariai bukite laiku, nes daug svarbių 
reikalų taurinio aptarti naujų narių 
atsiveskite. Valdyba.

Tani. Draug. Liet. Dukterų mėne
sinis susirinkimas įvyks nedalioj ko
vo IK, 1928, Mark White S(l. svet., 
I vai. po piet. Narės malonėkite at
silankyti, nes yra svarbių reikalų.

Nut. Rast.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko mėnesi
nis susirinkimas jVyks sekmadieny, 
kovo 18 <1., M. Mcldažio svet., 2244 
W. 23 PI., lygiai I vai. po pietų. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti ypa
tingai prašome atsilankyti aplikan- 
tai, kurie prisirašė vasario 19 <1., 
š. m. ir taipgi norintieji prisirašyti.

Valdyba. ,

Liet. Teatr. Dr-įoe šv,. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, kovo 17 (I., šių metų, 7:30 

i vai. vakare, šv. Jurgio parapijos 
svet., 32 PI. ir Auburn Avė. Visi 
nariai būtinai laiku malonėkite pri
būti, nes yra svarbus susirinkimas.

P. K., nut, rašt.

Visi northsidieciai šį vakarą 
nuo 7:30 vai. renkasi į Liuosy- 
bvs svetainę (1822 VVabansia' 
Avė.) pamatyti p-nios Dundu-1 
lienės “Teodolindos” vaidinimą. 
Veikalas trumpas ir nenuobo-! 
dus. Po to bus šokiai. Gėri
mais ir gardžiais valgiais visi 
bus aprūpinti. įžanga nebrangi.,

— Koresp.

A + A
t

JUOZAPAS ANDRIŠUNAS

♦’ersiskyrė su Šiuo pasauliu, 
kovo 16 dieną, 1:30 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukęs 39 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Naujaumiesčio parapijoj, Svai- 
niku kaime, Panevėžio apskr., 
paliko dideliame nubudime 
Amerikoj brolį Povilą ir jo 
šeimyną, Lietuvę j brolį Joną ir ■ 
seserį Marcelę. Kūnas pašar
votas, randasi 3238 S. Halsted 
Street.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
kovo 20 dieną, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios j Tautiškas kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Andrišu- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ii- atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis Povilas, jo Žmona 
ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borjus J. F. Kadžius, Telefonas 
Victory 4088.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd, 
arti St. I.ouia Are.

CHICAGO, ILL.

a “t a j
KAZIMIERAS
DAMBRAUSKAS j

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 15 dieną, 10:30 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 38 
m. amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Šiaulių apskr., Triškių parapi
joj, Pabalnių dvatv, Amerikoj 
išgyveno 19 m. Paliko didelia
me nuliudime moterį Veroniką 
ir sūnų Kazimierą 11 m. amž. 
ir brolį Antaną ir jo moterį. 
Kūnas pašarvotas, randasi 303 
E. 16th St., Chicago Heights, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
kovo 19 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame, 
Moteris, Sumiš, 
Brolis ir Brolienė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Zimny. Tel. Chicago 
Heights 1417.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

MASALSKIS

Musų patarnavimu, 
laidotuvėse ir kokiam* 
reikale, visuomet • a t' 
aanžiningai ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S, D. LAGHAVICZ

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIU SITICIALISTAS'
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivts akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose al- 
sitikimuose ^egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki I vai. po. p.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevanl 7589

Jei abejoji apie savo akis, eik pa» 
Dr. A. R. BLUMENTI!Al

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avense 

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

Tel. Victory 6^70

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
Rea. 6660 South Artesian A venų# 

Phone Prospcct 6659
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
Chicaro. III

Įvairus G y^dy to jai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ
1145 Milwavkee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

ice Boulevanl 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 4645 South Ashland Avenie
Ant Zaleskio Aptiekon 

CHICAGO. ILL

A. K. Rutkauskas, M. D 
♦442 South Western Avenae 

Tel. Lafayette 4146 
balandos 

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

OR. A. 1 KAROS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan iStreet 
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 va’, dienos ir 
ouu 6 iki 9 valandai vakar®

DR. KARCERIS
3421 South Halsted Street 

T-’l. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30 iki
S;«30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas BmilevHrd 1989
Dli. S. A. BKENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir G:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago. III.

Lietuviu Graborios Ir 
Balzamuotoj aa

2314 W 23rd PI.
Chilago. 11L

Patarnauja laidotuvi- 
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515-2516

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
2103 W. 63rd St., Suit^ 3.

Trospect 1028
Res. 2359 S. LeAvit St., Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal nutartį

OPTOMETRISTAS

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

4«47 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 19 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn A ve.. Tol. Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-luLEVlCH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
SaiRiiHi ak u S e 
rijos kolep: i j q; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensy I v a- 
nijos lig o n b li
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
priež gimdymą, 
laike gimdy m <» 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reika
luose moterimi 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui UnlversM

State Bank .... 
Moterys ir mergi
noj kreipkitie su 
-eikalais nuo 12 iki 
4 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Mrs. N. Žukauskas D.N.
Registruota Akušerka ir 

NaprapatO
3249 S. Morgan St.

Patarimas dykai

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki! mano iškabas 

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

Phone Carui! 0523

DR. ELLEN L. COLLEY 
OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju akis, Pritaikau akinius, 
Išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkway Bldg. sekamos 

durys nuo Parkway teatro 
OFISO VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 12 dieną, nuo 1 iki 
5:30 ir nuo 7 iki 9 

Uždaryta utarninko ir ketverge vak. 
Tel. Pullman 0463

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenae 

rele fonas Boulevard 1°?'' 
6641 South Albany Avenae 

Tel. Prospect 1930
Valandom 2-4. A-8 Nedėlioj 10-12 <1

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir ChirurKas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryt<»
Rezidencija 6640 S. Maplevood Avė.

Tel. Repūblic 7868
CHICAGO. ILL

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

TeL Kenvood 5107
V a l a d d o i

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio i

Telephone Repūblic 0083

Or. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockvvell 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. Westem Avė. 
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaiikee Avenue,- Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunsvvick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini iviesa ir diathermia

DR. A. KULVIN
DENTISTAS

4624 S. Westcrn Avė.
Viršui S. W. Norwell’s aptiekos, 

kampas 46 l’lace.
Atsineškit šį skelbimą, gausit $2 

pigiau už visą dantų darbą.

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
iimokėjimo. Nc- 
reik nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad jums reikės 
mnkčH:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 —■ mokėsit po $15 per 6 mėn. 
S120 — mokės# po $20 per 6 mėn.

Dr. C. W. I)e Roųue
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

■ Ofiso Tol Victory 7188
Rez- Tol. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Ofiso ir Res. TcL Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Re®. 3201 South Wallace Street

Jvairųs Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

OR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

, TELEFONAS CANAL 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez Te! DrereJ 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

ofisaa: 3102 So. Halsted St.. Chicafu
arti Slst Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
NJeddiomis ir iY'entinl. 10—12 dienaDR.CHARLESISEGAL

Praktikuoja 20 metai — — 
Ofisas

<729 South Ashland Avenae, 2 laboa
1 Chicago. Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligą 

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

Phone Midvay 3880

Telephone Yards 0994

OR. MAURiCE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

Res. Telephone Plaza 3200

OR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai) 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
šius metodus X-Ray ir kitokiuą elek
tros piietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1625 W. 18th St. netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

'l’cl. Boulevard 0537
I2>R. MARYA

DOVVIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo G 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. Elleonore 
Murphy

Specialistė moterų ir vaikų ligų.
Gimdymai prirengiami namuose, 

kainos nebrangios.
Prie patarnavimo išlavintos 

nurses
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.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9 
4930 W. 13 St., Cicero 

Tel. Cicero 49
Res. l^iwndale 0165

Advokatai
JOSEPH J. GRISK 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

♦631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2800

Namu Telefonas Renublic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti I>eavitt 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.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

lz.7 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos, nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1311

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto^,

! ~~ U. SLAKIS
ADVOK ATAS

, Ofisas vidurmieFtyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Ciarks SU.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 3395

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

.. - ..... ............. . . ----------—

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—8 
Telephone Roosevelt 9090

Namu Telefonas Repūblic 9600

A, A. OLIS
i ADVOKATAS

11 S. 1^ Šalie st., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6

VR
8241 South Halsted St 

Tel. Yards 0062
7—9 va], vak. apart Panedilio ir 

PfitnyčioB.



šeštadienis, kovo 17, 1928

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Town of Lake
šios
d z ti

Pereitą savaitę vienas 
kolonijos karčiamuinkas, 
kas, tapo areštuotas už kažin 
ką ten, kai jis važiavo 
Studebakeriu.

Apie tą įvykį buvo praneš- 
karčiamninko geram drau- 

kitam karčiamninkui.

Bridgeportas
Ko žmogus šiame margame 

sviete nepamatai! Vieną vaka-1 
rą išėjau pasivaikščioti Halst- 
ryčiu. Vakaras buvo gana šal
tas. Pribėga prie manęs mer* 
gaitė. Sušalusi, nositė raudo
na.

—Išdurk, dėde,
— skilutę šioje kortelėje.

Financial
Finansai-Paskolos

Educationai
Mokyklos

savo

ta
gui
šis gi, išgėręs pusę galiono tam 
tikro štofo, eina į policijos sto
tį. Įėjęs vidun, jis tuoj suriko: 
“Kokią tiesą jus turite tą žmo
gų sulaikyti? Aš esu politiše
nas ir nuimsiu visų jūsų žvaig
ždes, išfajeruosiu visus!”

Bet seržantas neperdaug nu
sigando. Pagavo politišeną už 
sprando ir Į beismantą. Užra
kino. Politišeno pati turėjo iš- 
biloti. Pasirodė, kad pati buvo 
geresnis politišenas.

— Chicagietis.

Marųuette Park
S. Naryauskas.

fisą adresu 2435 
Atidarė jį nuo 1 
Jis mano čia ir 
laiką praktikuoti.

usKas turi o- 
W. 69th St. 
dienos kovo, 
ateityje visą

Dr. Naryauskas yra antro 
sios lietuvių kartos Amerikoje 
padaras. Jis Chicagoj (North- 
sidėj) augęs, Chicagoj lankęs 
mokyklą, Chicagoj baigęs mo
kslą ant daktaro.

Buvo laikai, kai lietuvių įjto- 
fesijos žmonių Amerikoje la
bai stokavo; kai net tokioje 
Chicagoje tesirado tik vienas 
kitas lietuvis daktaras, lietu
vis advokatas. Šiandien nebe 
tie laikai. Turime mes dabai 
apsčiai daktarų, dentistų, ad
vokatų, aptiekorių, turime ii 
inžinierių.

šiandien lietuviai, kuriems 
reikia kreiptis, ieškant patarna
vimų, pas li< tuvius profesiona
lus, turi iš ko pasirinkti, 
dėl lietuviai profesionalai 
paties gyvenimo verčiami 
bulintis savo profesijose, 
tobulinasi.

Pavyzdžiui
Dr. Naryauskas. Jis baigė u-| 
niversitetą, medicinos skyrių, 
1923 metuose, o privačiai prak
tika užsiimti pradėjo gerokai 
vėliau, idant pirm pradėjus 
priv&tę praktiką gauti patiri- 
mo pakankamai.

To- 
v ra 
to-

NAUJIENOS, CKcago, JU.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS bučeris, turi mo
kėti anglišką ir lenkišką kalbą, 3230 
So. Ashland Avė. Lafayette 0826.

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 ASSOC1ATION 
1931 Milwaukee Avc., 

netoli We8tem 
taipgi 

8166 Lincoln Avė.
Room 801 

netoli Ashland

MES TURIME vartotų grojiklių 
pianų bargenų ieškotojams, bet nau
ji pianai gerų išdirbysčių $650 ver
tės grojikliai pianai šią savaitę pa
siūlomi už $465, be mokesčio už 
vedimą sųskaitų ir nuošimčių. Tai 
pianas, kuris verta pamatyti ii- nė
ra inisreprezentacija. GEO. B. 
DOW, INC., 336-338 W. 63rd St.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitčs ir dar geresnis kaip 

Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

sako ji išmoksite.

rašyta: švento Jurgio mokyk
los labui.

Pagailo man mergaitės,
kau:

sa Miscellaneous
Įvairus

Business Service 
Biznio Patarnavimas

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliant <x Co. 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

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

- Vaikeli, bėk namo, ba 
esi labai sušalusi.

Mergaitė gi aiškinasi:
—Gerai namie būti, bet kur

gi gausiu pinigų seserei atiduo
ti už tą lentelę?

Ir toliau aiškina: esą, mama, 
tėtis neduoda pinigų, ba jie ir 

i neturi, tėtis mažai uždirba.
—Na, sakau, tai nunešk 

jerei ir atiduok tą lentelę.
Bet mergaitė paaiškino, kad 

jinai negalinti to padaryti. Gir
di, sesuo ją barsianti ir jos 
‘report” kortelėje padėsianti 
“red mark.” Esą, turinti ji 
gauti žmonių, kurie išbadys sky- 
liukes ir turinti seserei pini
gus nunešti.

Tai, mat, kaip musų, lietu
vių, vaikai yra mokinami — 
ubagauti!

Ne taip senai man teko kal
bėti su viena moteriške, kuri 
nusiskundė, kad jos vaikams 
buvo įduota mokykloje ta len
telė pardavinėti, kitaip sakant, 
badyti skyliukes. žinoma, vai
kas, kaip vaikas: pinigus už 
paduotas skyliukes praleido, 
žinote kaip esti: pamato kur 
kokią pažybą ar kendę, o pi
nigas slidus daiktas, ir seserei 
paskui nebeturi ką begi’ąžinti. 
Reikia tuomet motinos pinigai 
pavogti. Motina, pasigedusi 
pinigų, pradėjo vaiką mušti.

kaip dalykai! 
galima tokio-;

vaikas gerai iš-

Taigi matote, 
susipainioja. 
•»e apystovose 
mklėti?

Teko taipgi 
nusiskundimai 
dabar seserys

tu

se-

nugirsti: esą, 
daugiau rupina- 

pardavinčjimu mo- 
mokslu. Na, kaip 
mokykla bizniams v

iTe vieta. žinoma, 
supranta, kad biz-

kyklojc 
sau nori 
tai jau ti 
ir pralotas 
nis mokykloje netinka. Bet; 
vėl reikia atminti, kad dole-1 
ris šiandien už viską branges
nis. Jai ir pralotas, ir seserys

gali būti ir musų i puikiai supranta.
Ale taip ilgai tur būt nebus, 

žmonės pradės atskirti mokyk- 
a nuo biznio. —Bridgeportietis.

f
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CLASSIFiEb nUS

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas Įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

GREAT NORTHERN RAILVVAY
Patarnauja agrikulluriniame cent 

re Minnesota, North Dakota ii 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinj gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, VVushįngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų 
<alit auginti paukščius, vaisius, už 
siimti pienininkyste, nes klimatu* 
yra tinkamas ir geros aplinkybės 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
LKSKURS1JŲ TIKIETA1. Reika 
laukįt DYKAI Zone of Plenty kny 
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway 
St. Paul, Minn.

ATYDAl LIETUVIU
Atlikit k.tvo nialovojbna Ir dekoravimu 
(-kHpcrtiiH. Dykai npakaitllavimiiH. Nuo lai
ko arba kontraktaiuia dftrbnH. Važiuojam 
bilo kur Uhieauoj nrb prh-inh’Fu'iuoBo.

J. J. SHAKENMAEH 
l)4$> Mihvankoe Avc.

Brunafflck 731)7

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.

&

ŠOKIŲ ORKESTRĄ
Dykai orkestrą ir benas mokyk

los studentams. Biskj damokėti ki
tiems. Privatiškos instrukcijos vi
siems instrumentams per patyrusius 
mokytojus.

TOM BROWN

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

MARKS MOTOR SERVICE 
Abelnas pristatymas siuntinių ir 
pilnų vežimų. Greitas patarnavimas 
bile kur.

819 W. Adams St. 
Monroe 194G

MES darome 2 morgičius 
South Improved Real Estate. 
iki $5000.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

ant 
$500

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bona & Mortgage 

1618 W. 18th St. 
I. F. Dankosvski, pres.
C. T. 1 lankovvski, ižd.

Co.

Mums reikia lietuviu 
automobilių salesmanų 

MES turime gerą vietą 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
kalingą asmenybę susitikti su
lietuviais ir pardavinėti jiems'BAND AND ORCHESTRA SCHOOL 
geriausius automobilius Ameri-i Ph0J-0796 
koj.

Reikia mokėti lietuviškai iri 
turėti norą dirbti.

AtsiŠaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim šį skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

PRIVATIšKAS žmogus parduoda 
7’’j pianą, kaip 
pusė cash, kitus j 

60 dienų.
6621 S. Richmond St., 2 flatas

j gerai žinomą grojiklj 
naujas, už $100, pus.

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 
Kad mes galim datsatyti jums už 
F6.50 toną už car load iš Iltinoii- 
Southern kasyklų. Jos yra dideliai*- 
įmotais.

Boulevard 1036

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repą ir Works, 3110 Went- 
worth Avė. Phone Victory 9634.

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. pledam ledaunes.'

Atsišaukite
CARBONDALE M ACH INE CO.

222 W. Kinzie St.
Superior 2055-56

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

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

Naujausiu budu ir vaistais duodame 
galvai geriausius trytmentus. Išgy
domo pleiskanas. Sulaikome kritimą 
plaukų ir atgaiviname plaukus. Ge
riausios pasekmes. Ateikite šiandie.

INDI A LABORATORY,
1407 Mitw»ukee Avė., Chicago, III.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
dom maleva, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 VVest Grand Avė.

Bershire 1321
MR. PARIS

TĖMYKIT
Moterims ir vryams svarbiausias 

reikalas yra turėti gera ir švarų 
drabužj. Aš siuvu vasarinius dra
bužius, taipgi visokius drabužius iš- 
kliniju ir išsižiur kaip nauji. Viso
kius drabužius vyrų ir moterų nu
dažau. Padarau kaip naujus.

F R A N K KU ZM A U S K ĄS
340-1 So. Halsted St.

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL

INVESTMBNT
COPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716
2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

Personai
Asmenų Ieško •

VELTI JI
Patentai, Vaizboženklial, Copy- 

vvrights. Rašyk šiandie. Patentų •
reikalais kreipkitės prie manęs
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowjcz *
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

su 
ir

IEŠKAU savo sunaus Antano Aš
mio buvo šventos Marijos prieglau
dos name, metai kaip išėjęs. Atsi
šaukite, Apolionija Ašmis, 2059 W. 
22 St.

IEŠKAU savo brolio Jono Adoma- 
vičip, paeina iš Tautiškių kaimo, 
Kauno valsč. ir apskr. Pirmiaus gy
veno Pittsburgh, Pa. Turiu labai 
svarbų reikalą. Prašau jo paties ar
ba kas apie jį žino pranešti, busiu 
dėkingas.

ANTANAS ADOMAITIS, 
1259 So. Kolin Avc., Chicago, III.

Partnere Wanted
Pusininkų ReikiaREIKALINGAS PARTNERIS

Esu mergina norėčiau gauti part
nerį vaikiną, kuris sutiktų, prisidėti 
prie gero biznio, su mažai pinigų.

T'-’ informacijų — kreipkitės
M AR R Y CUMMINGS 

448 Oakwood Blvd.

Del 
prie

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKALUOS 
ninkas, unijist 
St. Louis Avė.

S janitorių pagelbi- 
F ,nevedęs, 1305 So.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS kelios pardavėjos 
merginos turinčios patyrimą, geisti- 

| na butų kad iš West Sides apielin- 
ijcės, pastovus darbas dėl gerų mer
ginų, Salk’s Department Store, 2110 
W. 22 St.

Už GERIAUSJ cash pasiūlymą 
nupirksite mano grojiklj pianą, ne
turiu vietos naujame name, turiu 
parduoti tuojau, parduosiu už $100 
— ’/i cash, kitus j 60 dienų. Reikia 
pinigų persikraustymo išlaidoms.

GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų opera- 
torkų prie moterų dresių.

LIPSON BROS.
325 W. Adams St.

TURIU PARDUOTI TUOJAU
Starck grojiklj pianą, 2 metai at

gal kainavo $750, parduosiu už $150. 
Taipgi parduosiu fonografą už $20. 
AtsiŠaukit šiandie arba nedėlioj iki 
6 vai. vakaro,

2216 W. Madison St.

Radio

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon, vienam vy

rui be valgio, 4515 S. Rockwell St.

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

TURIU parduoti savo Freshman 
console radio labai pigiai. Labai rei
kalingi pinigai. Atsilankykit šiandie. 
Gretzner, 5600 S. Fairfield Avė., 2nd 
apt. ar Tel. Republic 7279.

BATERY SETĄ
nebrangiai, j MES I6MAIN0ME j ELEKTRINĮ

SETĄ. SETAS TIKLIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

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

P. GADE1KO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

I6SINU0MU0JA šviesus, švarus 
ir šiltai užlaikomas didelis kamba; 
ris ypatai su valgiu ar be, randasi 
lietuviškoj kolonijoj, gera transpor- 
tacija j visas dalis miesto.

6637 So. Rockwell St.

Atveskite mums savo seną battery 
setą, mes išmainysime jj j elektri
nį set^ ir jis gaus jėgą tiesiai iš 
elektrinės liampos, tiktai už $15. 

Mes vartojame
ARCTURUS A. C. TUBUS

Arcturus Radio 
Service Co.,

NAUJAI atidarytas hotelis, duo
damos visos vigados ant vietos ir 
valgis. 4449 So. Halsted St.

701 Soth Wells Street
Harrison 8233

Kaip minėjau, baigė mokyklą 
jis 1923 metuose. Baigęs tre
jus metus dirbo ligoninėje. To
liau — praktikavo mediciną 
kartu su keliais kitais dakta
rais. Vėliau tarnavo kaipo dak
taras vienai apdraudos (Insu
rance) kompanijai.

šitoks kelių metų praktika
vimas, suprantama, veltui ne
nuėjo. Ir kai šiandien atida
rė savo ofisą praktikavimui, tai 
jo pacientai gali būti tikri, kad 
daktaras nebe naujokas, nebe 
mokinis, ką tik mokyklos suo
lą apleidęs, bet žmogus, turįs 
įvairaus patyrimo profesijoje, 
kurią praktikuoja. Ir Dr. Na
ryauskas yra toks žmogus. Gy
venimas reikalauja tobulinimo
si ir lietuviai profesionalai to
bulinasi. — Reporteris.

Educationai
Mokyklos

Banjo Studentams! 
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant nauje 
.enor banio, kaina $38.75, labai leng 
ais išmokėjimais.
Instrumentai prirengti su gražiu 

esonator vėliausio tamsio vvalnui 
medžio. įskaitoma skrynutė. Si.i spe 
dalis pasiūlymas tiktai trumpam lai 
<ui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music
Studios,

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

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.) 

KontraKtonai, visokius rųšies stogų 
dengėjai.

5330 W. 22 St. Cicero, III.
Tel. Cicero 1320

MALEVOJAM, dekoruojam — At
siŠaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 

Lavvson Painting & Decorating Co.
Kedzie 5556.

PERKRAUSTOME 
į visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056
Vakarais Monroe 6629

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

išmokinsime jus Designing, 
; .. ‘ " i

Mokiname dienomis ir

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

C. MOSER
625 VVest 48th Place 

Yards 1034

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite j 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

ATSAKYMAI
(Bridgepor- 

Siunčiant 
ar-

Mes __________ _ _
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais. 

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932REDAKCIJOS

Priszpartiečiui 
tieeiui?) Jonui. -
Redakcijai korespondenciją
ba straipsnį, reikia paduoti sa
vo tikrą vardą-pavardę ir adre
są; vien slanvvardės nenakan-
ka. Raštų, kurių autoriai ne
priduoda savo vardo ir adreso, 
mes nededame.

MOKĖK 85 CENTUS 
ir gausi “Visuomybę” — n. 
kybos mokslą 
So. Halsted), 
(3210

12638
3622

isuomybę” — n. t. ti- 
“\aujienose” (1739 

Aušros Knygyne” 
So. Halsted), pas A. Grušą 
So. Halsted), pas Bardauską 
Dorchester Avė.), pas Brijuną 
W., |i»th str.), pas Visuumi 

So. Parnell Avė.).

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
<nygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesni mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir- jums 
padėsime jsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvi žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šukose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

UPHOLSTERING, popie ravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge
riausj darbą. AtsiŠaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

IŠKABŲ malevojimas nupiginto 
mis kainomis iš priežasties lėto se 
zono.

Oakland 6777.

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

ASHJIAN BROS.
2101 E. 71st St. Dorchester 0009

PR1EŠ pavasarj namų taisymą 
plasterininią arba lopymą,' perstai- 

ar-
rba lopymą,' per 
ujamo. AtsiŠaukit

3106

• sonie ir malevojame. AtsiŠaukit 
ba telefonuokit.

WHITTTNG & SON,
III. Norman 1792, 6948 S. Princeton uv.

u vki'1.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų Išlygos bus jums naudingos.

) Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8335 So> Halsted St.

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

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

val.ais. Paskolas suteikiam į 24 
jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORG1ČIAMS

Turime užtektinai pinigų. Pigios 
kainos, lengvi išmokėjimai. Taipgi 
$100 iki $300 uf 2’Za nuošimčių, be 
komiso.

GEORGE KOPPEL
2739 Wost Division St.
Phone Brunswick 8968

T ‘f’ " P' • I!,’' »

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti l^tuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šj skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales, Co. 5312 West 
22 SL, Cicero, III.

RENDON didelis frontinis kamba
rys, garu dlišomas, tinkamas 1 arba 
2 vyrams arba vedusiai porai. 812 
W. 83rd St. Ist floor, viršui Univer- 
sal Stale Banko.

RENDON kambarys vyrui, 3 lu
bos ir fronto, 3213 S. Auburn Avė.

RENDAI kambarys merginai arba 
vaikinui. Prie mažos šeimynos. 4014 
Brighton Place, 2 lubos.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vaikinams prie mažos šeimy
nos. 2 lubos. 140 W. 31 St.

REIKALINGAS darbininkas dirbti 
ant farmos. patyręs tame darbe. 
Mike Janušaitis, R. R. 8, Box 10, 
Wyly Park, Valparaiso, Ind.

RENDAI fruntinis ruimas vienam 
vaikinui su visais parankumais, yra 
telefonas ir vana, 2 fl. 3002 Emerald 
Avė. Victory 3187.

RENDAI šviesus kambarys vienam 
arba dviem vaikinams prie laisvų 
žmonių. 3214 S. Union Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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. Utarninke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schwartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

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 arba va
karais Monroe 6629.

MES MOKAME brangiai už jūsų 
senus j—-J - -*»-• - »-------- --
t. t.

rakandus, pečius, kaurus ir

BROWN FURN. CO. 
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

AR JUS NORIT PASISEKIMO?
Ar nėra daug lengviau par

davinėti subdivision žemę su vi
sais įrengimais ir apmokėtą, ne
gu pardavinėti be įrengimų? Ar 
nėra daug lengviau pardavinėti 
žemę kur yra transportacija, ne
gu sakyti, kad transportacija 
dar kada nors bus? Ar nėra 
daug lengviau pardavinėti žemę 
kur yra namai statomi ir 7j/<> 
mylios nuo vidurmiesčio, su vi
sokios rųšies bizniais, mokyklo
mis, bažnyčiomis ir bankais ap
linkui? Ar nėra labai lengva 
pardavinėti žemę kuomet jus at
stovaujate. vieną Chicagos vado
vaujamų organizaciją, su ge
riausia reputacija, kurių pra
eities žemės uždirbo didelius 
pelnus? Su šiais keliais, bet 
svarbiais faktoriais ir kopera- 
ciją kurią jums 
taipgi įvairias

suteiksime, 
progas greitam

būt užtikrintas, 
daug pinigų, 

nuo 9:30 ryto

For Reht

FIKČERIAI grosemės pardavi
mui labai pigiai už geriausj pasiū
lymą. Randasi 3730 So. Paulina St. 
ateikit ir pamatykit.

Pašaukit Lafayette 7193
RENDON 3 šviesus, švarus kam

bariai, pigiai. Atsišaukite, 913 W. 
20 St.

Atyda Lietuviams
Rendon naujai, gražiai įrengtas 

sho\v room automobiliams. Labai pa
togi vieta. Didelė transportacija ir 
nebrangi ‘renda. Taipgi įrengsime 
baterių service stotj, taip kaip pa
tiks rendaunykui. Taipgi turime 
šviesų kampą malevojimui automobi
lių. Gera proga dėl gero malevotojo. 
Norėdami gauti platesnių informaci
jų, kreipkitės:

White Sox Garage
614 W. 35 St. Tel. Yards 0699 

Klauskit S. Bumchaks

RENDAI restauranas su Tuirning- 
auze, kam reikalinga, kreipkitės 
2113 Sb. Hals'ted St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

darbą, galit
kad uždirbsite
Atsilankykite
iki 1 po pietų kasdien, o utar-
ninke dar nuo 6 iki 8 vakaro. 
Pasimatykite su

ADAM MARKŪNAS, 
First National Bank Bldg. 
The Wm. II. Briligan.

Realty Association

874

PARDAVIMUI rakandai dėl sal
dainių biznio už gana prieinamą kai
ną, kuriems yra reikalingi panašus 
rakandai malonėkite atsikreipti par
duosiu už visai prieinamą kainą. Ne
praleiskite progos.

2244 W. 23rd St.
Chicago, 111.

Sewing Machine
Siu vainos Mašinos

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

Geros Rųšies Pianų 
Išpardavimas

U A $115 niipii-kmle geros iMirbystės SS 
notų, nuihoįrany, vėliauMio styllaus grojiklį 
piani), laitui gerai groja. Nereikia mokčti vi
sų pniigų, galit mokėti išmokėjimais. Nesu- 
maišykit fcio skelbimo sų kitais "Gyp" pa
siūlymais. nes šis yra tikras pirkinys, bo su
vedžiojimų ir tik yra vienas iį tuzinų bal
konų nusiulyiii laiko įminu išpardavimo ir 
jus galite pirkti iAmokCiimais tie moReačio ui 
vedimi) sąskaitų ir iiiioėiinėių. Mes paimsimo 
jusi) planu ) mainus.

Atdaru vakarais. ,
GEO. H. 1)()W, INC.

33(14138 VVest U.lrd St.
l'hoiio 1Venlworth 0201

PARSIDUODA Electric Pianas, 
guramo, stovyj, nebrangiai. 2953 Su. 
Michigan Avė.

STEARNS-KNIGHT, 7 pas. sedan, 
6 cilinderių, ballon tajerai,'originąlis 
užbaigimas už $575 7020 S.Halsted st.

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva
mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma
šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ar 
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.

r../.

MES iižinokČKiinn cash už jusi) automo
bilių. visokių iAiltcbysAių ir modelių. Mes 
mokėsime oaugiuu m-gu Blm- Book veriu. 

ATLAS MOTORS Ine.
UO3I) Cottage Grovu Avu.

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

HARRY J. MAPP — Ine.
6739 So. Western Avė.

(Cohtinued on page 8).
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

NAUJIENOS, CEcago, Bt'

Town of Lake
šios 
dzu-

važiavo savo

buvo praneš- 
geram drau- 

karčiamninkui.

Pereitų savaitę vienas 
kolonijos karčiamninkas, 
kas, tapo areštuotas už kažin 
kų ten, kai jis 
Studebakeriu.

Apie tą įvykį 
ta karčiamninko 
gui — kitam
šis gi, išgėręs pusę galiono tam 
tikro štofo, eina į policijos sto
tį. Jojęs vidun, jis tuoj suriko: 
“Kokių tiesų jus turite tą žmo
gų sulaikyti? Aš esu politiše
nas ir nuimsiu visų jūsų žvaig
ždes, išfajeruosiu visus!”

Bet seržantas ne|M‘rdaug nu
sigando. Pagavo politišeną už 
sprando ir į beismantų. Užra
kino. Polilišeno pati turėjo iš- 
biloti. Pasirodė, kad pati buvo 
geresnis politišenas.

— Chicagietis,

Marąuette Park
Naryauskas.

ur. v. b. NaryausKas turi o- 
fisą adresu 2435 W. 69th St. 
Atidarė jį nuo 1 dienos kovo. 
Jis mano čia ir ateityje visą 
laiką praktikuoti.

Dr. Naryauskas yra antro
sios lietuvių kartos Amerikoje 
padaras. Jis Chicagoj (North- 
sidėj) augęs, Chicagoj lankęs 
mokyklą, Chicagoj baigęs mo
kslą ant daktaro.

Buvo laikai, kai lietuvių į>ro- 
l’esijos žmonių Amerikoje la
bai stokavo; kai net tokioje 
Chicagoje tesirado tik vienas 
kitas lietuvis daktaras, lietu
vis advokatas. Šiandien nebe 
tie laikai. Turime mes dabai 
apsčiai daktarų, dentistų, ad 
vokatų, aptiekorių, turime ii 
inžinierių.

šiandien lietuviai, kuriems 
reikia kreiptis, ieškant patarna
vimų, pas lietuvius profesiona
lus, turi iš ko pasirinkti, 
dėl lietuviai profesionalai 
paties gyvenimo verčiami 
bulintis savo profesijose, 
tobulinasi.

Pavyzdžiui gali būti ir musų 
Dr. Naryauskas. Jis baigė u- 
niversiteta, medicinos skyrių, 
1923 metuose, o privačiai prak
tika užsiimti pradėjo gerokai 
vėliau, idant pirm pradėjus 
priv&tę praktiką gauti patiri- 
mo pakankamai.

To-

to-

praktikavo mediciną

Kaip minėjau, baigė mokyklą 
jis 1923 metuose. Baigęs tre
jus metus dirbo ligoninėje. To
liau
kartu su keliais kitais dakta
rais. Vėliau tarnavo kaipo dak
taras vienai apdraudos (Insu
rance) kompanijai.

šitoks kelių metų praktika
vimas, suprantama, veltui ne-i 
nuėjo. Ir kai šiandien atida
rė savo ofisų praktikavimui, tai 
jo pacientai gali būti tikri, kad 
daktaras nebe naujokas, nebe' 
mokinis, ką tik mokyklos suo
lą apleidęs, bet žmogus, turįs 
įvairaus patyrimo profesijoje, 
kurią praktikuoja. Ir Dr. Na- 
ryauskas yra toks žmogus. Gy
venimas reikalauja tobulinimo
si ir lietuviai profesionalai to
bulinasi. — Reporteris.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Priszpartiečiui (Bridgepor- 

tiečiui?) Jonui. — Siunčiant 
Redakcijai korespondencijų ar
ba straipsnį, reikia paduoti sa
vo tikrą vardą-)>avardę ir adre-į 
sa; c

Bridgeportas
Ko žmogus šiame margame 

sviete nepamatai! Vieną vaka-l 
ra išėjau pasivaikščioti Halst- 
ryčiu. Vakaras buvo gana šal
tas. Pribėga prie manęs mer
gaitė. Sušalusi, nositė raudo-i 
na.

—Išdurk, dėde,
— skilutę šioje kortelėje.

Pažiurėjau j kortelę. Joje pa
rašyta: švento Jurgio mokyk
los labui.

Pagailo man mergaitės,

CLASSIFIED A D V E R T I Š E M E N T S
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Educational
... ________

REIKTA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
,.|kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 

sako ji išmoksite. ------ s- *-____ Mokykla dienomis ir 
vakarai.!. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 VVashington Blvd.

sa-
kau:

- Vaikeli, bėk namo, ba 
esi labai sušalusi.

Mergaitė gi aiškinasi:

Miscellaneous
Įvairus

tu

—Gerai namie būti, bet kur
gi gausiu pinigų seserei atiduo-

Ir toliau aiškina: esu, mama, 
tėtis neduoda pinigų, ba jie ir 
neturi, tėtis mažai uždirba.

—Na, sakau, tai nunešk se
serei ir atiduok tų lentelę.

Bet mergaitė paaiškino, kad 
jinai negalinti to padaryti. Gir
di, sesuo ją barsianti ir jos 
‘report” kortelėje padėsianti 
“red mark.” Esą, turinti ji 
jauti žmonių, kurie išbadys sky- 
liukes ir turinti seserei pini
gus nunešti.

Tai, mat, kaip musų, lietu
vių, vaikai yra mokinami — 
ubagauti!

Ne taip senai man teko kal
bėti su viena moteriške, kuri 
nusiskundė, kad jos vaikams 
buvo įduota mokykloje ta len
telė pardavinėti, kitaip sakant, 
badyti skyliukes. žinoma, vai
kas, kaip vaikas: pinigus už 
pau luotas skyliukes praleido, 
žinote kaip esti: pamato kur 
kokią pažybą ar kendę, o pi
nigas slidus daiktas, ir seserei 
paskui nebeturi ką begi’ąžinti. 
Reikia tuomet motinos pinigai 
pavogti. Motina, pasigeč 
pinigų, pradėjo vaiką mušti.

Taigi niatote, kaip daly 
susipainioja.
;e apystovose 
mklėti?

Teko taipgi 
nusiskundimai 
dabar seserys

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ii 
Montana. Ronduokit arba įsitaisy
kit nuolatini gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, VVashjngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų 
galit auginti paukščius, vaisius, už 
■iiimti pienininkyste, nes klimatu* 
via tinkamas ir geros aplinkybės 
VIETŲ JfiSKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ T1KIETAI. Reįka 
laukįt DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Raihvay. 
St. Paul, Minn.

KAM MOKBT1 daugiau už anglis, 
Kad mes galim datsatyti jums už 
F6.50 toną už car load iš lllinoii- 
Southern kasyklų. Jos yra dideliai* 
^motais.

Boulevard 1086

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu ; 
Šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American | 
Stove Repair Works, 3110 Went- j 
worth Avė. Phone Victory 9634.

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- 1
•iaunių. |dedam ledaunes;

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE 

222 W. Kinzie St. 
Superior 2055-56

co.

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

Ar galima tokio- 
vaikas gerai iš-

nugirsti: esą, 
daugiau rūpina

si kendžių pardavinėjimu mo
kykloje. ne mokslu. Na, kaip 
sau norite — mokykla bizniams 
tai jau tik ne vieta. Žinoma, 
ir pralotas supranta, kad biz- Į 
nis

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

Naujausiu budu ir vaistais duodame 
galvai geriausius trytmentus. Išgy
domo pleiskanas. Sulaikome kritimą 
plaukų ir atgaiviname plaukus. Ge
riausios pasekmes. Ateikite šiandie.INDIA LABORATORY,
1407 Mikvaukee Avė., Chicago, III.

Business Service
Biznio Patarnavimas

mokykloje netinka. Bet 
reikia atminti, kad dolc-1 

šiandien už viską branges- 
Tai ir pralotas, ir seserys

ris 
nis. 
puikiai supranta.

Ale taip ilgai tur būt nebus. 
Žmonės pradės atskirti mokyk- 
a nuo biznio. —Bridgeportietis.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevujam ir popieruojam. 
<om maleva, popierą, stiklus ir 1

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS. Sav.

, Užlai-
popierą, stiklus ir t. t.

CLASSIFiED AUS
Educational

Mokyklos

Banjo Studentams! 
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant nauji 
.enor banio, kaina $38.75, labai leng 
ais išmokėjimais.
Instrumentai prirengti su gražiu 

eesonator vėliausio tamsio walnut 
nedžio. įskaitoma skrynutė. Ši.i spe 

eialis pasiūlymas tiktai trumpam lai 
<ui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
/a kare.

Mumford Music
Studios,

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

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

išmokinsime jus Designing,

Mokiname dienomis ir

Mes __________ , _
kirpimo ir siuvimo į trumpą laikę 
ir pigiai. Mokiname dienomis b 
vakarais.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Mu»ų mokyklos nauja 
dstema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me-

ien slapyvardčs nepakan-
Raštų, kurių autoriai ne-

, aunoivnjj| uiuaoiq j v zyzimo «mv-

pnauoda savo vardo ir adreso, tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje
mes nededame.

MOKĖK 85 CENTUS 
ir gausi “Visuomybę” — n. 
kybos mokslą ‘'Naujienose” 

lalsted), “Aušros Knygyne” j 
So. Halsted), pas A. Grušą 
So. Halsted), pas Baldauską 
Dorchestcr Avė.), pas Brijuną. 
W. |0th str.), pas Visuvmį 
Su. Parnell Avė.).

jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. ‘ 
Ateikite įsirašyti Šiandien ir. jums | 
padėsime jsigyti abelną mokslą. Sa- i 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 

t. ti- abelnai ir visose mokslo šakos* 
(1739 apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
So. Halsted St., Chicago,3106 111.

Business Service
R!??!-?. J_____

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliant & Co. 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

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

atydar LIETUVIU
Allikit «avo nialovoJInuj ir ilckoravlnuj per 
otCMpcrhiH. Dykiii aT>Rl<aittiaviinn». Nuo lai
ko artia kontrakiaiuiH darban. Važiuojam 
liilo kur ChlcauoJ arb prii-iuieRiMuoBe.

J. J. SHAKENMAEK 
(H9 Mllwauki'(' Avė. 

JiruuMWick 73L>7

PIRMOS klcsos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

MARKS MOTOR SERVICE 
Abelnas pristatymas siuntinių ir 
Kilni) vežimų. Greitas patarnavimas 

ile kur.
819 W. Adams St. 

Monroe 1946

TEMYKIT
Moterims ir vryams svarbiausias 

yra turėti gera ir švarų 
Aš siuvu vasarinius dra- 

taipgi visokius drabužius iš- 
5 -v ’-1-------- Viso-

nu-

reikalas 
drabužį.
bužius, 
kliniju ir IŠsižiur kaip nauji. 1 
kius drabužius vyrų ir motery 
dažau. Padarau kaip naujus.

FRANK KUZMAUSKA.S 

3404 So. Halsted St.

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė
Tel. Lafayette 6738-6716

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

Financial
Finnnsai-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 ASSOC1ATION 
1931 Milvvaukee Avo., 

netoli Westem

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS bučeris, turi mo
kėti anglišką ir lenkišką kalbą, 3230 
So. Ashland Avė. Lafayette 0826.

Musical Instruments
Muzikoj Instrumentai

8166 Lincoln Avė.
Room 801 

netoli Ashland

LABAI ŽEMA MOKESTIS 
; pirmus ir antrus morgičius. 

patarnavimas — construc- 
los.

Už
Greitas
tlon pas

METROPOLITAN BOND
J MORTGAGE CO.
134 N. La Šalie St, 

Room 2006 
Dearborn 4636 — State 5864.

&

MES darome 2 niorgičiu.s 
South Improved Real Estate. 
iki $5000.

WINTON AND NABTEN 
6829 S. Halsted St.

ant
$500

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eightcenth Bona & Mortgage 

1618 W. 18th St. 
I. F. Dankovvski, pres. 
C. T. Dankowski, ižd.

Personai
Asmenų Ieško ‘

Co.

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk Šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 

j pilnu užsitikejimu. Teisingas 
i Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz •
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir ;

IEŠKAU savo sunaus Antano Aš
mio buvo šventos Marijos prieglau- 

j dos name, metai kaip išėjęs. Atsi
šaukite, Apolionija Ašmis, 2059 W. 
22 St.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.) 

Kontraktonai, visokius rųšies stogų 
dengėjai.

5330 W. 22 St. Cicero, III.
Tel. Cicero 1320

MALEVOJAM, dekoruotam — At
sišaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 

Lawson Painting & Decorating Co.
Kedzie 5556.

PERKRAUSTOME 
į visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056
Vakarais Monroe 6629

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu
ri mus užtaisome už $3. Darbas ga
rantuotas.

C. MOSER
625 West 48th Place 

Yards 1034

UI ’l 101 jSTERIN G, popie ravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge
riausj darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
S H OP, 

6409 North Leavitt St. 
Tel. Briargate 6815

IŠKABŲ malevojimas nupiginto-1 
mis kainomis iš priežasties lėto se- j 
zono.

Oakland 6777.

MES išvalysiu) Jūsų kaurus ir pa
taisysim juos. Ekspertų patarnavi
mas, nebrangios kainos. Pabandykit 
pas mus.

ASHJIAN BROS.
2101 E. 71st St. Dorchestcr 0009

PRIEŠ pavasarį namų taisymą 
plastcrinimų arba lopymą,' nerštai* 
sonie ir malevojame. Atsišausit ar
ba telefonuokit.

WIHTTING & SON, 
Nurman 1792, 6918 S. Princeton a v.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

l-mo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 ka» 

vakaras

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite j 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8335 So. Halsted St

HEI.BERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearbom 4020.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2x/j nuošimčio ir lengvais išmokė- 
iįmais. Paskolas suteikiam į 24 
le jokio komišino.

S. OSGOOD,
2281 West Division St. 

Tel. Armitage 1199

vai.

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS

Turime užtektinai pinigų. Pigios 
kainos, lengvi išmokėsimai. Taipgi 
$100 iki $300 uįž 216 nuošimčių, bo 
komiso.

GEORGE KOPPEL
2739 West Division St.
Phono Bruns\vick 8968

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą 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
kalingą asmenybę susitikti su

MES TURIME vartotų grojiklių 
pianų bargenų ieškotojams, bet nau
ji pianai gerų išdirbysčių $650 ver
tės grojikliai pianai šią savaitę pa
siūlomi už $465, be mokesčio už 
vedimą sąskaitų ir nuošimčių. Tai 
pianas, kuris verta pamatyti ir nė
ra misreprezentacija. GEO. B. 
D0W, INC., 336-338 W. G3rd St.

ŠOKIŲ ORKESTRĄ
Dykai orkestrą ir benas mokyk

los studentams. Biskj damokėti ki
tiems. Privatiškos instrukcijos vi
siems instrumentams per patyrusius 
mokytojus.

TOM BROVVN- ------------- ---------------- , 1V71V1 
lietuviais ir pardavinėti jiems band and orchestra school 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 60 dienų, 
sineškit su savim šį skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

34 W. Lake St. 
Phono State 0796

PRIVATIŠKAS žmogus parduoda
• v • • • 1 1 • • 1 *i gerai žinomą grojiklj pianą, kaip 

naujas, už $100, pusė cash, kitus j

6621 S. Richmond St., 2 flatas

UŽ GERIAUSI cash pasiūlymą 
numirksite mano grojiklj pianą, ne- 

, turiuREIKALINGAS janitorių pagelbi- turI« vietos naujame name, 
ninkas, unijistas ,nevedęs, 1305 So. Parduoti tuojau, parduosiu už $100 
St. Louis Avė. ~7 cas'1» .kitus j 60 dienų. Reikia

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

pinigų persikraustymo išlaidoms. 
GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

REIKALINGOS kelios pardavėjos 
merginos turinčios patyrimų, geisti
na butų kad iš West Sides apielin- 

tjcčs, pastovus darbas dėl trery mer- 
( ginu, Salk’s Department Store, 2110 
W. 22 St.

REIKIA patyrusių moterų 
torkų prie moterų dresių.

LIPSON BROS.
325 W. Adams St.

Furnished Rooms

opera-

TURIU PARDUOTI TUOJAU
Starck grojikli pianą, 2 metai at

gal kainavo $750, parduosiu už $150. 
Taipsri parduosiu fonojęrafų už $20. 
Atsišaukit šiandie arba nedėlioj iki 
6 vai. vakaro,

2216 W. Madison St.

KAMBARYS rendon, vienam vy
rui be valgio, 4515 S. Rockwell St.

Radio
TURIU parduoti savo Freshman 

console radio labai pigiai. Labai rei
kalingi pinigai. Atsilankykit šiandie. 
Gretzner, 5600 S. Fairfield Avė., 2nd 
apt. ar Tel. Republic 7279.

IEŠKAU savo brolio Jono Adoma- 
vičip, paeina iš Tautiškių kaimo, 
Kauno valsč. ir apskr. Pirmiaus gy
veno Pittsburgh, Pa. Turiu labai 
svarbų reikalą. Prašau jo paties ar
ba kas apie jį žino pranešti, busiu 
dėkingas.

ANTANAS ADOMAITIS, 
1259 So. Kolin Avė., Chicago, III.

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

BATERY SETĄ

Partners Wanted
Pusininky Reikia

LIETUVIŲ HOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

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

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

REIKALINGAS PARTN E RIS
Esu mergina norėčiau gauti part

neri vaikinų, kuris sutiktų, prisidėti 
prie gero biznio, su mažai pinigų.

D&......................
prie

informacijų — kr

MARRY CUMMINGS 
448 Oakvvood Blvd.

Help Waiited—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 
f erai kalbėti l^ptuviškai, kad tin- 
amai išaiškinus dalyką savo tautie

čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo- 
Jav atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd„ 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 S*., Cicero, III.

REIKALINGAS darbininkas dirbti 
ant faunos. patyręs tame darbe. 
Mike Janušaitis, R. R. 8,. Box 10, 
Wyly Park, Valparaiso, Ind.

AK JUS NORIT PASISEKIMO?
Ar nėra daug lengviau par

davinėti subdivision žemę su vi
sais įrengimais ir apmokėtų, ne
gu pardavinėti be įrengimų? Ar 
nėra daug lengviau pardavinėti 
žemę kur yra transportacija, ne
gu sakyti, kad transportacija 
dar kada nors bus? Ar nėra 
daug lengviau pardavinėti žemę 
kur yra namai statomi ir 71/2 
mylios nuo vidurmiesčio, su vi
sokios rųšies bizniais, mokyklo
mis, bažnyčiomis ir bankais ap
linkui? Ar nėra labai lengva 
pardavinėti žemę kuomet jus at
stovaujate. vieną Chicagos vado
vaujamų organizacijų, su ge
riausia reputacija, kurių pra
eities žemės uždirbo didelius 
pelnus? Su šiais keliais, liet 
svarbiais faktoriais ir kopera- 
cijų kurių jums suteiksime, 
taipgi įvairias pi’ogas greitam

darbų, galit 
kad uždirbsite 
Atsilankykite 
iki 1 po pietų 
ninke dar nuo
Pasimatykite su .

ADAM MARKŪNAS, 
874 First National

būt užtikrintas, 
daug pinigų, 

nuo 9:30 ryto 
kasdien, o utar- 
6 iki 8 vakaro.

rst National Bank Bld 
ie Wm. II. Briligan 
Rcalty Associution

IŠS1NUOMUOJA šviesus, švarus 
ir šiltai užlaikomas didelis kamba; 
ris ypatai su valgiu ar be, randasi 
lietuviškoj kolonijoj, gera transpor- 
tacija j visas dalis miesto./ 

6G37 So. Rockwell St.

NAUJAI atidarytas hotelis, duo
damos visos vigados ant vietos ir 
valgis. 4449 So. Halsted St.

nebrangiai, j MES I6MAIN0ME j ĘLEKTRINl 
SETĄ. SETAS TIK

$15
Atveskite mums savo seną battery 
setą, mes išmainysime jį į elektri
ni setą ir jis gaus jėgą tiesiai iš 
elektrinės bampos, tiktai už $15. 

Mes vartojame
ARCTURUS A. C. TUBUS

Arcturus Radio 
Service Co.,

701 Soth Wells Street
Harrison 8233

RENDON didelis frontinis kamba
rys, garu dlišomas, tinkamas 1 arba 
2 vyrams arba vedusiai porai. 812 
W. 33rd St. Ist ftoor, viršui Univer- 
sal State Banko.

RENDON kambarys vytui, 3 lu
bos ir fronto, 3213 S. Auburn Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandą^

VALGOMO kambario setas, $5, ga
riniai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai, 
$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. Utarninke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schwartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

RENDAI kambarys merginai arba •—---------------------------------------------- -
vaikinui. Prie mažos šeimynos. 4014 i Mes perkame visus senus ir var- 
Brighton Place, 2 lubos.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vaikinams prie mažos šeimy
nos. 2 lubos. 140 W. 31 St.

RENI)AI fruntinis ruimas vienam 
vaikinui su visais parankumais, yra 
telefonas ir varia, 2 fl. 3002 Emerald 
Avė. Victory 3187.

RENDAI šviesus kambarys vienam 
arba dviem vaikinams prie laisvų 
žmonių. 3214 S. Union Avė.

For Reht
RENDON 3 šviesus, švarus kam

bariai, pigiai. Atsišaukite, 913 W. 
20 St.

Atyda Lietuviams
Rendon naujai, gražiai įrengtas 

show room automobiliams. Labai pa
togi vieta. Didelė transportacija ir 
nebrangi ‘renda. Taipgi įrengsime 
baterių service stotį, taip kaip pa
tiks rendaunykui. Taipgi turime 
šviesu kampą mąlevojimui automobi
lių. Gera proga dėl gero malevotojo. 
Norėdami gauti platesnių informaci
jų, kreipkitės:

White Sox Garage 
614 W. 35 St. Tel. Yards 0599 

Klauskit S. Bumchaks

RENDAI restauranas su tuiming- 
auze, kam reikalinga, kreipkitės 
2113 So. Halsted St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Geros Rųšies Pianų
Išpardavimas

Ufc nuiHiliBiti) Keros išdirby siūs 88 
notų, ninhoįr-uiy, veliinniio sty liaus Krojiklį 
pitinit. labui Kerai groja. Nereikia mokčti vi
su piiiIku. Kalti niokoti iHinohėJiiiniiH. Nesti- 
niniAykit šio skelbimo ru kitais "Gyp" pu- . 
siūlymais, nes hih yra tikrau pirkinys, bo bu- 
vedžiojimų ir tik yra vislias iš. tuzinų bur-

totus rakandus ir mokame geriau
sia kainą. Taipgi parduodame gerus 
rakandus pigiai. Harvey and Co. 
1357 W Lake. Monroe 0056 arba va
karais Monroe 6629.

MES MOKAME brangiai už jūsų 
senus r ’ ’ »• »
t. t.

rakandus, pečius, kaurus ir

BROWN FURN. CO. 
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

FIKČER1AI grosernės pardavi
mui labai pigiai už geriausj pasiū
lymą. Randasi 3730 So. Paulina St. 
ateikit ir pamatykit.

Pašaukit Lafayette 7193

PARDAVIMUI rakandai dėl sal
dainių biznio už gana prieinamą kai
ną, kuriems yra reikalingi panašus 
rakandai malonėkite atsikreipti par
duosiu už visai prieinamą kainą. Ne
praleiskite progos.

2244 W. 23rd St. 
Chicago, III.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

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

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva
ma mašinų. Pasirinkimas Singer ma
šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ar 
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.

STEARNS-KN1GHT, 7 pas. sedan, 
6 cilinderių, ballon tajerai, 'originalią 
užbaigimas už $575 7020 S.Halsted st.

MES iižmokeidiiio cash už jusi) automo
bilių. visokių i Ad i iby sčių ir modelių. Mm 
mokebųne (i.iuiuaii negu Uliir llook veriu.

ATLAS MOTORS Ine.
003!) Cottmiu Gruvo Avė.

___ , $20 ĮMOKĖTI
nenij iiaBiulytų liiiko mimų iSpin-duvimo ir čia ttx iui_ vieno vurfnf-i Vara mumiJilH Kalite pirkti išinokCjtnuiiH be moūe>*<'i<» Ui Olię Vieną VdllOUJ. Katą musų
vedimų HiĮskuitų ir nuobimėių. Mea paimsimo stake, — $100 iki $1000. DodgCS — 
jūsų planų j mainus.

DOW. INC.OEO
WchI U.lril SI. 

l’lionu Wenlwoith 0201

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

Buicks — Willys Knights — Whip- 
pets. Chovrolets, Fords. Atsineškit 
šį skelbimų su savim, nuliesime $10
pigiau.

HARRY J. MAPI* — Iii
6739 So. Western Avė.

(ConUnued on page 8).
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CLASSIFIE.D ADVERTISEMENTS
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Announcements
Pranešimai

Farms For Sale
Ūkini Pardavimui

(Continued frorn page 7)

1H>DCE

50% 
PIGIAU 

11)24 .....- ......... .
11)2(1 ___________ -
11)211 .........................

1925 Hemai Ui

SEDAN 
( O.\CH 
1'oiirlng 

Al UI K N 'i'ouring
daromai* ----- ---- -------

OAKl.AND Sedan 1925. 4 ratų brū
kiai 

MOON 
M<M»N 

’l'lc 1 
Jei 
te Alų gerų 

South Si 
telgoi*.
GARFIELD MOTOR 

47 to (H

19"l Sport 'I’ouring . 
1923 4 pa*akienų 

karai yra nupiginti 
i norite pirkti gero 

į barmenų.
id<-H diiHiauat automobilių

$195 
$22& 
$195

$225

$250 
$175 
7100conpe 

lygiai per pn»e. 
karo, n<-|>raleiaki-

Business Chances
Pardavitnui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė su namu ar be namo. Senas cash 
biznis; maišytų tautų apgyventa. 
Parduodu dėl svarbaus reikalo. Box 
1050, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

EXTRA BARGENAS. Pardavimui 
grosernė, cigarų, saldainių ir kitokių 
smulkmenų krautuvė, lietuvių kolo- ..... " '"'7' o7v .....
nijoj, parduosiu pigiai arba mainy- l'ilim, 9 skylių pi’ivatiškll golfo 
šių ant automobilio, 4634 S. Fair- 
field Avė.

Resortas ir Farma
Viena iš puikiausių Michigan 

resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento-

Real Estate For Sale
______Namai-Žemė Pardaviinui

10 FLATŲ .naujas namas prie 
Vienuolyno, mainysiu į mažesnį, 
Bridgeporte ar West Side, arba pri
imsiu lotus geroje vietoje.

Pullman 1612

2 EI. AT Al W estern Avė. prie 71 
gatvės, parduosiu su $5000 j nešimu.

Tel. Pullman 1012

SALES CO.
E. 551h St.. eor. Wabash Avė. 
7715 So. Halsted St.

PARDAVIMUI soft drink parloris 
geras ir pelningas biznis, sena iš
dirbta vieta. 859 W. 73rd St.

Real Estate For Sale
Niimai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žeinė Pardavimui

Real Estate For Sale
N a mai -žemė Pa rda v i m ui

Brighton Parke
Bargenai

Uždirbs $2,000
Kas pasiskubis nupirkti naują mu 

rinj bungalovv su vėliausiais jtaisy

dierrt), nes

Special Bargenai 
HUDSON coach. 192(1 _ 
Chevrolet l.anileau !*e«lan 
urii'K 25 <»«ilan Mstr (I 
l’ACKARD Sgie tl ntslan 
Hl r.MOBIl.F. 1925 nedan. 
PA 1(1 E 1925 nport sedan 
COLE S eadan 192(1
\\ H.l.YS Knight '921 Tonr. Cal. Top, 
J< wetl 1925 Tour. Cal. Top 

Dar 150 iAotrinkiinul — 
lAinokėjinian* 

7(101 S. Kalate*!

11)27
$395 
$325 
$r?6 
$385 
$275 
$125 
$350 
$185 

$95
nrba

Vincenncu 9447

kaip naujas

100 iš naujo įgytų karų
|4 EinAiiKimų kompanijų, jie bus Hpar- 

duoti m*nc«| labai piirioiiii** kainomis.
UI ICK SEDAN8 1927-28

< \DII.I.\C SEDAN 1927 
i HKVSl.JK SEDANE J 927-28 
( HEVROI.ET 1927 Landau Sedan 
ESHEX SEDAN 1928 
UI 1'MiN SEDAN 1928 
JOKDAN 8 1928 Sport Roadster

Ir .Iiiik'.Hih kitų Standard iidirbym'lų 
Vim karai j>ar*!uodaini -u garantija, (mokyti 
tik j. o kitu* i-tnokėjiniaiH | metus laiko. 
Nereikia nieko primokėti mokant Utiiokė- 
jiniai*.

North Avenue Motor 
Sales

3739-41 W. North Avė., 
Phone Capitol 3350

BARGENAI! BARGENAI!
Hudson Coach, 1926 ................ $425
Buickbrokham 1926 ................... $550
Maxwell sedan ..................... $150
Buick sport .............  $850

Atsilankykit ir pažiūrėkit patys. 
Atdara vakarais ir nedaliomis. 

FOGET BUICK CO.
4100 Archer Avė., Tel. Virginia 1200

BUICKS 1928 NEW
20'<' iki 30% sutaupysit

Taipgi KM) daugiau geros vertės Chrysle- 
rių. N.,-hv Iknigi-. Hudsonų, Oaklands, Reos. 
Chevrolet*. Ca*lillac« ir tt. Visi karai ga
rantuoti. 1-mokėjiniais. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

M & K Motor Sales
rnicnro* senatus! ir at*akan(Sau*t vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotą vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniAkanii 

karai parduodami nno $1MO 
Mea turime kart* kuris tinka viso 

reikalams. Cash. išmokėjimais,

(1811-13 So. Halsted St.

stovyje. 
$2000. 
klonis 
bals.

ik

ni;u

Im.Ikie 18 s<xlan 
JU K K '27. Sedan ...................
CADILl.AC V-ttl. 7- pa*. Sedan 
( ADILI.AC V tll 5 pat*. Coupe 
AUBURN 0(>0 Mport S(-«lan ___
NASH 28 s.-daii _____
Hl DM>X 2ti Coach

Visi karai garantuoti. lAinokėjimais 
2560 So. Halste*l St. 

Atdara visada

5425 
$050 
$UOU 
$050 
$050 
$050 
$305

CHEVROLET coa< h. 1927, iArodo kaip 
nauja*. hargeniu. $375. pilnai įreng
tas.

9937 S. Halsted St.

KURIE pirksis Chevrolet auto
mobilių matykit, ar pašaukit Stanley 
Puto, 3520 Archer Avė. Izafayette

7001

(’OACH 192(1, 5 panatierių. pilnai 
puikų*, balinti (ajerai, labai Ava 

tlienų garantuotai*. $395.
FINaNCE CO.

«fony blaiiii,. Eairfax so.'JO. 
lara vakaran* arba nedėlioj

11)27, *u-d:*n. kaip nauja** 
J 928. dcmonidrntorhia 

A. L. AHGO 
(1718 S. Ū’eMern Avė.

75715 
$850

PEERLES, 1926, 5 pas. sedan, išrodo 
kaip naujas, kainavo virš $1700, kaina 
$695,Burke Motor Sales 3512 Archer av

DEEKl.ES. 11)20. 
ip nauja-*, kainavo 
i uA »0i»5.
Burke Motor Sales.

5 pas sedan. išrodo 
viri $1700. purduo-
3512 Archer Avė.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI pintinis vaikui ve-
nielis. kaina tik $7.50, 3001 So.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI lunch ruimis, labai 
pigiai, priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos, 5340 S. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI pigiai bucemė, at
skirai arba kartu su namu, priežas
tis pardavimo, aš esu rusas ir ne- 
§aliu susikalbėti su lietuviais, 3729 

. Parnel Avė.

DEL SVARBIOS priežasties esu 
priverstas parduoti, gražiai įreng
tą bučernę ir grosernę, vėliausios 
mados fikčeriai, naujas stakas, 6 
kambarių flatas, pigi renda, 5 metų 
lysas, biznis casn, nėra kitos bu- 
černės per 2 |)loku.

Atsišaukit greit, nes nupirksit už 
pusę pigiau kaip verta.

5602 S. Carpenter St.

GREITAM PARDAVIMUI bučer- 
nė ir grosernė, geroj maišytų tautų 
apielinkėj. Pigiai, arba mainysiu į 
mažą namą. 3119 W. I-ake St., Mel- 
rose Park, III. s

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė ant bizniavęs gatvės, gera vieta. 
Cash biznis. Priežastis pardavimo — 
kitas biznis. 10321 Michigan Avė. 
Pullman 3047.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Sfenas išdirbtas biznis. Parduosiu 
pigiai, nes nemoku to darbo. Nau
jienos, 1739 So. Halsted St. Box 1051

PARDUODU 10 metų ly«ą ant 
garadžiaus, 4028 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI grosernė arba mai
nysiu j rezidencijos lotą. 4888’į Ar-! 
cher Avė.

lauku; tik trejetą valandų ke
lionės nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 j 
metus. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod-

! numi, kuris susideda is 30 ake- 
GERA PROGA rių vaisingų greipsų ir 24 ake-

Pardavimui mažas hotelis 13 kamba-j rių kitokių vaisinių medžių, jau
Parduosiu pigiai, 1116 Washington ,IK> <*1^Hlfo laukų ir dei lingu ga- 
Blv. Tel. Vincennes 8831. 'nykių. Karma rubežiuojasi su

, resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

Galima pirkti farmą atskirai 
arba farmą ir resortą sykiu. 
Bendra vertybė $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 
10%, likusius morgičiu.

Geriausia pirkinys! 
sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turės 
mai darbo ir įplaukų,
tčs greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

ENTRA
PARDAVIMUI gruseris ir kendžių 

štoras priešais mokyklos, geroj vie
toj, lietuvių apgyventa. Pardavimo
priežastį patirsite ant vietos, 4614 S. 
Wood St. Chicago, UI. Lafayette 
8380.

DOLERIAI

GERI BARGENAI
6-4 ruimų, pusė plytų, pusė me

džio namas, geroj vietoj išrendavoji- 
mui; parduosiu arba mainysiu ant 
lotu, grosornės arba bučernės, kai
na $4,800.

2-5 kambarių, naujas mūrinis na
mas, viskas modemiška, geroj vietoj, 
karštu vandeniu šildomas, parduosiu 
ar mainysiu ant lotų ar ką nors ma
žesnio.

6 ruimų naujas mūrinis dungalovv, 
2 karų garažas, viskas moderniška; 
parduosiu ar mainysiu ant lotų, gro- 
sernės, bile kur.

7 fintai ir štoras, naujas kampinis 
namas, viskas išrenduota, geroj apie
linkėj, parduosiu ar mainysiu ant lo
tų ar mažesnio namo.

Jeigu jus norit mainyti ar par
duoti, pasiinatykit su mumis pir
miausiai. Mes bųdavojam namus vi
sokios rųšies, ir priimsime jūsų seną 
namą ar lotus kaipo pirmą {mokė
jimą.
W. H. KELPS AND CO.

2419 W. 69 St.
Tel. Hemlock 8099

2—6 KAMBARIŲ mūrinis 
namas, viškai ir skiepas, karš
tu vandeniu šildomas 1 apt. 
$2000 įmokėti, kitus išmokėji
mais.

KAMBARIŲ mūrinis 
viškai ir skiepas, $2000 

įmokėti, kitus sykiu su

2—4
namas,

renda.

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

namas, 
taipgi 
kitus

2—4 KAMBARIŲ medinis 
namas, $860 įmokėti.

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

Turi bui parduotas laike 10 
savininkas negali išmo

kėti, tai parduos $2000 pigiau negu i 
yra vertas. Kaina $8,200, $1000 įmo
kėti, o likusius kaip rendą.

J. SINKUS & CO. 
kamp. 70 ir Halsted St.Į

Vertės $14,000 už
$11,000

2 pagyvenimų mūrinis namas, su j 
garadžių, 10 metų senumo, karštu , 
vandeniu apšildomas. Lotas 30x125. ! 
Visos gatvės cementuotos1 ir išmokė-1 
tos randasi prie 70th ir South Mor- i 
gan gatvės, $2,500 įmokėti.

6959 So. Halsted St.

Lotai 50x125 
Western & 72nd Avė.

Mainosi
6 flatų bklgs.
Šaukit ('anai 1960

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notnriališku raštu padarytum, 
pinigrų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
lies pas

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalovv ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marquette 

, Manor prie boulevarų ir gat-
4 FLATŲ naujas mūrinis biznia- k - pnrsiduo^ $1 500 ni- vas namas ant South Side, mainysiu veKanų. x arsiauos pi

ant bungalow arba 2 flatų, namas ginu negu Verta. Del informa- 
į'; Marųuette Manor.

13 FLATŲ ir 2 šlorai mūrinis na
mas ant Biidgcporto, mainysiu ant 
farmos, arti Chicago.

4 FLATŲ 
apšildomas, 
j Marųuette

mūrinis namas, furnice 
mainysiu ant bungalovv 
Manor.

PATYS 
RIEDA 
JŪSŲ 

KIŠENIN
Cash $100 biznio daroma į 

dieną. Renda pigi, 2 storai ir 
5 ruimų pagyv. ir 2 karų gara
žas. Už $65 į mėn. Gera sena 
vieta, gero biznieriaus išdirbta 
per eilę metų. Konfidentiškai 
atklosiu smulkmenas 
tos. Geras biznis: - 
ir grosernė už pusę kainos, tik .keletas, pažiūrėk juos gerai. 
$2500.00.

Šaukit Canal 4960

Gali su- 
iš keletosl 
pakanka- 
Krcipki-

RUBIN BROS
Namų Statytojai
4155 Archer Avė.

ŪKĖS, PUIKIOS, 
UKES

4 FLATŲ mūrinis namas ant 36 
ir Lowe Avė., mainysiu j grocernę 
arba bučernę.

ei jų kreipkitės
6109 So. Kedzie Avenue

$4000 PIGIAU
8 flatų, 1% metų senumo, moder

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

Pensacola 8164

6 FLATŲ mūrinis namas 841 W. 
33rd St., mainysiu į bungalovv arba 

flatų namą Marųuetle Manor.
Kreipkitės ,

840 W. 33 rd St.
Klauskite

S. F. Martinkus

|2

MAINYSIME
Naujus 
namus
Brighton
Parke

Į PARDAVIMUI du katadžei ir lo- 
i tas pigiai. 2950 So. Union Avė. JŪSŲ SĄLYGOMIS

Pigiai parduosiu savo du po 5 
kambarius, octagon fdnntu, bunga
lovv, prie Belmont ir Central, karštu 
vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
ja. Yra paimti j mainus, parduosiu 
jūsų kaina, išmokėjimais.

ANDERSON,
4058 Lawrence Avė.

Pens. 8493

2 PAGYVENIMŲ medinis namas 
7 Hutai, elektra, gasas, namas ge
ram stovyje, 907 W. Cullerton St.

PARS1 DUODA arba mainysiu ma
žą pigų namą ant automobiliams, lė
to arba biznio. 914 W. 37 PI.

Ar matot kokie 1928 auksiniai 
obuoliai auga musų didžiausioje ūki

ant vie- | ninku kolonijoje, jei dar nematėt, 
hnėnvnz tai parašykit man, aš prisiųsiu jums 

111 . ' keletą šimtų dėl apžiūrėjimo, štai 

65 akrai, puikus’budinkai, gera že
mė, arki miesto ir cementinio kelio, 
13 karvių, 2 arkliai, 5 kiaulės, smul
kesnių gyvulių, mašinos, ... $6900 

200 akrų, puiki vieta, geri budin
kai, didelią sodnas ant kranto upės, 

:, 12 karvių, 10 kiaulių, 3 ar
kliai, mašinos, viskas, arti mies- 

. $7000 
stuba, dvariškos 

į miestą, gera že- 
arkliai, 8 kiaulės, 
viskas, .... $8500 

žemė ir budinkai, 
..... •.. $3300 

cementuoto kelio, 
. $1200 

akrų, geri budinkai, gera žemė, 
cementuoto kelio, .  $2500

PIRMOS klesos minkštų gėrimų nu(> U1 
biznis. Išdirbta užeigcc vieta ir j miškas 
yra nešanti stambų pelną. Viena išįkliai, 
puikiųjų vietų šioįe apielinkėje.' to, .....
Parduosiu už. “Cash” arba mainysiu i 90 akrų, muro 
į kurį kitą gerą biznj. Nepraleiski-; barnės, ’į mylios 
te progos patirti apie šitą biznį. I mė, 19 karvių, 4 
733 West 18th St. ! 10 avių, mašinos,

— į 40 akrų, gera 
|)U.' galvijai, padargai, 

akrų, prieTURI būti parduota greitai 
eernė ir grosernė geroj vietoj, pu i- j 
kus biznis, į 
biznio, nepraleiskite šitą i 
3337 Auburn Avė., Boulevard 1737.

40
pilna** S?
.oiaicVU^ Sif<. 40 akrų, geri

PARSIDUODA karkiama pigiai. 
Pardavimo priežastis, turiu 2 bizniu. 
449 W. 31 St.

prie
į 80 akni, vidutiniai budinkai, gera
1 žemė, miškas, upė teka, ........ $2950

PARDAVIMUI delicatesen, moky
klos daiktų, cigarų, tabako ir kito-i 
kių smulkių daiktų, renda pigi, 51 
ruimai pragyvenimui, kampinis Što-I 
as, netoli mokyklos. Priežastis par

davimo, turiu du bizniu.
3329 So. Morgan St.

Viskas lengvais išmokėjimais.
Taipgi turiu visokių ūkių mainy

mui j Chicagos namus. Rašykit ką 
turite ir ko reikalaujate, o gausite 
teisingą patarimą, ir sučėdysit daug 
pinigų.

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

PARDAVIMUI grosernė rūkytos 
mėsos, kendžių, ice creamo krau
tuvė. Priežastis pardavimo per
junku vienai moteriai. 919 W. 33 St.

PARDAVIMUI saliunas su namu Į 
arba mainysiu j mažesnį namą, 2559 
West 47 Street.

PARDAVIMUI pigiai karčiama, 
visa arba pusė; priežastis, vienas 
negaliu apsidirbti. Biznis išdirbtas. 
33 E. 103 St.

PARDAVIMUI grosernė su ar be 
namų. Per daug metu išdirpta. 2457 
W. 47th PI.

P* A RI) A V I M LT T hu G pa-
gyvenimo kambariais. Parduosiu pi
giai. 3721 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė su namu. 
Mainysiu ant loto, mažesnio namo, 
arba vieno biznio. 7044 So. Archer 
Avė. Prospect 2559.

PARDAVIMUI krautuvė iš prie
žasties apleidimo miesto, saldainių, 
cigarų, tabako ir notions. Taipgi 
parduodam ir rakandus. 4120 Went- 
worth Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen krautuvė, senai išdirbtas biz
nis; priežastis pardavimo — turiu 
du bizniu; parduosiu už pirmą gerą 
pasiūlymą. 2534 W. 45th P). Tel. 
Lafayette 9876.

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, 
saldainių ir kitokių smulkmenų krau
tuvė. Apgyventa visokių tautų. Par
duosiu pigiai. Priežast) pardavimo 
patirsit ant vietos. 3735 S. Wallace 
Street.

Farms For Sale
_________U^iai Padavimui_____ ___

MAINYSIU 280 akrų farmą, 50 
mylių į šiaurę nuo Chicagos, neto
li McHenry, Jll.: už $17,000. mainy
siu į apartmentisį ar kitokį- namą, 
atsišaukit:

201 Harrison St. 
Oak Park

arba Phone Austin 3074

PARDAVIMUI 40 akrų, Michigan 
valstijoj farma, 20 akrų dirbamos, 
geri budinkai. 2827 Heldon St.

gerus
senus 
namus

RUBIN BROS.
Namų Statytojai 

4155 Archer Avė.

C ic: EROJ
2 flatų visai naujas muro namas 

po 5 kamb. 3 kamb. beismante, ap
šildomas karštu vandeniu.

MARŲUE’ITE MANAR
1 flatų po 5 kambarius taipgi 

jas namas parsiduoda geromis 
lygomis arba mainysiu. J 

STANKO X COMPANY
5097 Archer Avė. 

Lafayette 6036

nau- 
san-1

PRIEŽASTIES ligos parsiduoda 2 
flatų namas Marųuette Manor arba 
mainysiu ant ko nors.

Lafayette 6036 
Peter Vaičaitis

Čia tik bargenai 
garsinami

2 mediniai namai, pabudavoti ant j 
plataus loto, pečiais apšildomas, mu-1 
riniai pamatai, cementuoti beisman-1

LIGA
PAGULDĖ 

SAVININKĄ
IR VERČIA 
PARDUOTI

PIGIAI
“Chicken farmą” 
“Boarding House”. 
prie pat Chicagos. 
Laiminga^ gyvenimas 
Pirkėjui—Reikia $3000 

(’anal 4960

Exchange—Mainai

cash

MAINYSIU savo bungalow arba 2 
ar 3 flatų namą į farmą, lotą, biznj 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Laiayettc 
0909.

MAINYSIU farmas nuo 40 iki 
120 akrų, su staku, j bungalovv, 2 
arba daugiau flatų namus. Veikit 
greit.

tai ir kiti parankumai. Randasi ant 
60 ir Halsted St. Savininkas pigiai 
parduoda arba mainys j murinj na
mą nuo 3 iki 6 flatų.

2 nauji muro namai, 2 po 6 ir 2 
)o 5 kambarius, aržuolo trimas, viš
tos, ladaunes, apdirbti porčiai ir 
eiti moderniški įrengimai. Randasi 
gražiausioje vietoje, prie Marųuette 
parko, mokyklų ir kart). Kontrakto- 
rius priverstas parduoti arba mainys 
j jūsų seną namą Chicagoje.

5 kambarių medinis namas ir 
120x125 kampinis lotas, garažas, 
vištininkas, vaisiu daržas ir medžių. 
Randasi ant 104 St. ir Kedzie. Se
natvės verčiami savininkai parduoda 
tik už $5500. j mokėt $2000. Auksinė 
proga tiems, kurie ieško šviežio oro, 
šviežio maisto ir pigiai pragyventi.

6 kamb. mūrinė bungalovv, 2 karų 
garažas, lotas 33x125 ir kiti pato
gumai. Randasi “Marųuette Manor” 
apielinkėj. Savininkas nelaimės ver
čiamas parduoda tik už $7800. Įmo- 
kėt $2000.

Kumpinis lotas 48x125 visais
jrcnK^mutM ir išmokėti. Randasi ant 
Campbell Avė. ir 51 St. Savininkas 
pigiai parduoda arba mainys j namą.

Kreipkitės prie
K. J. MACKE AND CO.

(Mačiukas)
2436 W. 59th St.
(kampas Artesian Avė.)

Tel. Prospect 3140

BITINĄ
VISUS 

BARGENUS
ŠIOS DIENOS

ŠIOJ APIELINKĖJ 
KADANGI

PARSIDUODA 
$3000 PIGIAUS

NEGU IŠTIKRŲJŲ 
VERTAS. 
SKAITYK

Pačioj širdy — Marųuette Parke 
Prie 2 strytkarių linijų, 3 metų i 
šen. mur. mod. namas. 2 fl. po. 
6 kamb., garu širdonias, visi 
įrengimai paskutiniausios mados, j 
Lutas 30x125. Visi improvemen-! 
tai išmokėti. Cash reikia $3000. i 
Kaina tik $13,500.
šaukit saviškį

Canal 4960

Bungalovv už 
$1000

ir po $75 j mėnesį. Skani- i 
ir tai yra tiesa, ši kompa- i 
viena didžiausių Chicagoje, 
ant jūsų loto gražų, mo-1 
namą. Visas namas bus iš, 

i plytų, su vėliausiais įrengimais kny- 
; gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
pluinbingas? vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga moderniškam na- ■ 
niui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelinį namą.

Mes duosime jums radio, skalbi- į 
mui mašiną arba indams plovimui Į 
mašiną dovanų, jei pirksite musų 
vieną namą.

Carlson Construction
Company

10838 S. Talman Avė.

įmokėjus 
na gerai 
n i ja yra 
pastatys 
dernišką

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West 
Marųuette Rd., $17.500, tiktai $2,000 
cash, kitus lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Taipgi krautuvė ir 2 
Slatai prie 63 St. netoli Kedzie.

VVALTER J. PAUL, 
J601 S. Western Avė. Republic 4170

TURIU parduoti savo modernišką 
2 flatų namą—yra vėliausi įtaisymai 
kieto medžio trimas, $4,000 cash, ki
tus lengvais išmokėjimais. Atdaras 
apžiūrėjimui visada. Conrad, 5804 
So. T rumbu II Avė,

CHARLES MAYER 
1912 S. Clifton Park Avė. 

Tel. Cravvford 3045

KAS TURI 
HOTELĮ CHICAGOJ 

MAINYT 
Į 10 FLATŲ 
BILDINGĄ 

TUOJ ŠAUKIT 
CANAL 4960
MAINYSIU NAUJA 

4 FLATŲ NAMA 
į $28,000 vertės naują kampini 
mą, 4 ir 5 kambarių apt., garu 
domas, ugnavietė, lietaus lašų 
na ir t. t.

T. A. WENDLAND AND CO. 
3944 Irving Park Blvd.

na- 
šil- 
va-

TURIU bizniavą lotą ant 61st PI. 
ir Kedzie. Parduosiu arba mainysiu 
ant namo. Turiu keletą namų ant 
pardavimo labai pigiai. 4617 South 
Paulina St. Boulevard 8799.

530 W. 42 Place, pardavimui 3 
flatų medinis namas, 6, 4 ir 4 kam
barių flatai, yra elektra, vana, lo
tas 28 pėdų, rendos $60, už $3200 
greitam pardavimui.

BARGENAS
Prie May St. netoli Garfield bulvaro 
2 flatų mūrinis namas, 6-6 kambarių, 
garu šildomas, 2 karų mūrinis gara
žas, $2000 cash, kitus kaip rendą.

P. J. GRADY & CO.
(Mr. Danaher) 

820 W. Garfield Blvd.
Yards 4402

2300 CASH, $60 Į MfiN.
5 kambarių mūrinis bungalow, 1 

kambarys ant viškų, dideli kamba
riai, modemiškas, 30 pėdų lotas, 
kaina $7800. Parduodamas per sa
vininką.

W. F. BERGMAN, 
7141 S. Artesian Avė.

DAR NEBUVĘS BARGENAS
Naujas mūrinis namas prie Vie

nuolyno 5 ir 6 kambariai, abu flatai 
Saru šildomi. 2 karų garadžius, par

uošiu už $13,500.
E. VITKAUSKAS 

4650 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 2821, Republic 9578

BEAUTY IR GIFT SHOP* greitam I 
pardavimui. Išvažiuoju Lietuvon. Iš- j 
dirbta ir pelninga vieta, lietuvių 
apgyventoj apielinkėj. laibai pigiai. 
Telefonuokite Hemlock 6241.

Paskutinis Žodis ir 
Bargenai

5 kambariai ir miegojimui porčiai, 
octagon frontinis įėjimas, fransuziš- 
ki langai, murinės ugnavietės, kny
gynai, su veidrodžiais durys, geri už
raktai, gerai apšviesta, pirkėjas pa
sirinks sau fikcerius. Hoffman vapor 
heat, su Arco boileriu, prosinimui 
lenta, su grindimis viškai, 2 karų 
garažas, 1 blokas iki naujos mokyk- 

kaina tiktai $8950. Pardavimui 
budavotoją.

Lewis Bros.
1358 W. 79th St.

Phone Triangle 6090

PARDAVIMUI 2610 W. 63 St. na
mas. Yra didelė krautuvė, viršuj 
6 kambarių fialas, garažas, John
son Oil burner, viskas nauja. Boom- 
ing Biznio distrikte, tirštai lietu
vių apgyventa, parduodu iš prie
žasties turėjimo kito biznio, $14,000 
1 morgičius. Bargcnas.

los, 
per

Bungalows 
už 

Dyką
Nauji, mūriniai, moderniški bunga- 
low, $60 j mėnesį. Atsišaukit šian
die.

Nauji,

SALYER
4358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

REIKALINGAS namas mainyti 
ant 7 lotų; lotai randasi labai geroj 
vietoj ant 80 ir netoli Crawford 

lietuvhi Avenue.
C. P. SUROMSKIS CO.

3352 So. Halsted St.

Geras Pirkinys
1044 W. 69 St., 2 aukštų mūrinis 

namas, pirmame aukšte krautuvė ir 
4 kambariai, 2 fl. 5-4 kambarių, ga
ru šildoma, kaina $19,500.

WINT0N & NARTEN,
6829 S. Halsted St.

100PARDUOSIU piečių Palangoj 
per 50 pėdų netoli kampo ant Vy
tauto gatvės arba mainysiu c.t mažos. mainysiu 

prupertes OHic«-Mrojo. 
D75O Norma! Avenue.

ant

18tos GATVĖS 
APIELINKĖJ. 
NEPARASTA

DOVANA
Už $2000

Nuperka 4 flatų namą su visais 
įrengimais: elektra, vanos. Visai 
netoli liet, bažnyčios. Randos 
neša $1100 j metus. Kaina tik 
$6500.
Matykit saviškį

Canal 4960

• PARDAVIMUI arba mainymui 
bizniavus mūrinis kampinis namas 
saliuno biznis, galinio bizni 
tiiojriu. v'i ii i ir>aiiivK i
arba lotus, randasi 501 W.

Savininkas
3352 Soj Halsted St. 

Tol. Yards 6751

i J paimti r» 
32 st.

PARDAVIMUI dviejų pagyvenimų 
madinis namas 5 ir 6 kambariai, ba- 
sementas cimentuotas, Randasi 3044 
So. Union Avė. arba mainysiu ant 
bizniavo namo. Savininkas, 315 So.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
bizniavas namas, štoras, 3-6 kam
bariai, randasi

5752 So. Racine Avė.
Taipgi turiu pardavimui 

5 kambarių bungaiovv, 2 Kari 
ražas, parduosiu labai pigiai, 
dasi \

6705 So. St. Louis Avė.
Atsišaukit pas savininką

F. BRAZINSKI, 
3729 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 4323

i murinj 
bungalow, 2 karų ga- 

", ran-

NEGIRDĖTI MAINAI
ISSIMAINO 8 puikus namai, vie

nas 5 flatų muro namas, po 5 ir 4 
kambarius, namo kaina $25,000, ant
ras 8-jų flatų po 5 kambarius, ar 
naujas muro namas, kaina $14,500, 
trečias 7 kambarių naujas muro 
bungalovv, ir muro garadžius dėl 2 
karų.

šituos visus namus mainysiu ant 
didelio apartmentinio namo, nuo 12 
flatų iki 20 flatų, tie visi namai tu
ri būt išmainyti į trumpą laiką.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė., su bučernės bizniu ir 
extra lotas prie šalies. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant privačio 
namo nepaisant apielinkės.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

'I PARDAVIMUI 6 kambarių na- 
mas, $5500, lotas 50x185, yra visi 
įrengimai. 10635 S. Racine Avenue, 
Phone Beverly 0800.

5 KAMBARIŲ medinė rezidencija, 
3 kambariai apačioj, 2 viršui, 2 ka
rų medinis garažas, cementinis skie
pas, visas naujas trimas, naujos 
grindys, pečiumi šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, $5900 cash, 
priimsiu tuštį lotą kaipo dalį {mo
kėjimo.

3436 W. 64 PI. geriausioje Chica- 
pros dalyje, 8 kambarių mūrinė rezi
dencija, 4 dideli miegruimiai, fron
tinis porčius, su langais ir sieteliais, 
karštu vandeniu Šildomas, lotas 
48x125, gražioj vietoj, yra vaisiniai 
medžiai, didelė vieta dėl žaidimų 
tik Vi bloko tolumo, m bloko nuo 
geros tranjportacijos, kaina $11,000, 
už mažiau negu pusę.

HARRIS& UNGER
3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

PARDAVIMUI pigiai medinis na
mas, Storas ir 6 kambariai. Geroj 
vietoj, tiaradžius dėl 2 mašinų. 
Lietuviai,'kurie norit eiti i bizni 
bučernCs ar kitokį yra proga geni 
vietų j sigyti, lysas išsibaigė Apfi! 
1 dienų.

5146 So. Halsted St.
(2 lubos).

PARDAVIMUI medinis na
mas ant dviejų lubų, 3 ir 3 
kambariai ir 5 lotai, 2 lotai tuš
ti, o ant 3 lotų sodnas irbar- 
nė. Galima laikyti visokių gy
vulių, karvių, ^ištų, žąsų, labai 
pigiai. Tas namas randasi Bcll- 
•wood, III. Savininkas.

1346 S. 50th Avė.

BARGENAS — 2 flatų medinis 
namas, po 2-6 kambarius, vanos, pe
čiais šildomas, 2 karų garažas, ren- 
dų $73 j mėn., $500 cash, kaina 
$4,700, savininkas.

JOS. W. HOUGH & SON. 
4213 So. Halsted St.

Yards 0807

TURIU parduoti graf.ų, tno<li*rnl&ką 6 
kambarių murini bungalow, $3000 <aeh rei
kia.

AtMAnnklte Mandle.
Savininkių

6742 S. Whipplo St. 
Republic 870S
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