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Vokiečių lakunefi per
skrido Atlantą

Nepasiekė New Yorko; buvo 
priversti nusileisti Kanados 
saloj 

— MANCHESTER, N. H., bal. 
13. — Vietos radio stotis LHA 
šį vakarą kaip S valandą 35 
minutės sugavo Kanados val
džios stoties liOiiisburge, Nova į 
Scotia, pranešimą, kuris sako: 

“Vokiečių aeroplanas nusilei
do Greenly saloj. Truputį su
žalotas. Įgula sveika/*

NEW YORKAS. bal. 13. — 
Iš Point Amour. labradore, 
gauta bevielinis pranešimas, 
kad vokiečių monoplanas “Bre- 
men" buvęs priverstas nusileisti 
Greenly saloj, netoli nuo Belle
Isle sąsiaurio. Pranešimą pasi
rašęs radio operuotojas W. F. 
Barrett.

Vokiečių monoplanas “Bre- 
men”, kuriuo skrido kap. Koehl, 
baronas von Huenfeld ir airių 
aviacijos komandorius Fitz- 
maurice, iš Airijos išskrido 
ketvirtadienio rytą kaip 5:38 
[New Yorko laikrodžiu — 
12:38]. Jų tikslas buvo pasiekti 
New Yorką, bet to padaryti 
nepavyko. Vis dėl to tie vo
kiečių lakūnai yra pirmutiniai 
sugebėję aeroplanu |>erskristi 
Atlanto vandenyną iš Europos 
į A menką.
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Graikuose susektas 
naujas pangaloistų 

sąmokslas
ATĖNAI, Graikija, bal. l.T— 

Atėnuose tapo susektas naujas 
buvusio diktatoriaus Pangaloso 
šalininkų sąmokslas įvykinti 
armijos sukilimą prieš dabarti
nę valdžią. Areštuoti trys au- 
gštesni ir astuoni mažesni ka
rininkai.

Sąmokslininkų planas buvęs, 
padarius armijos sukilimą, iš
vaduoti Pangalosą ir įsteigti 
iš naujo diktatūrą Graikijoje.

Reikalauja iš valdžios 
$200,000 už sūnaus nu- 

nuodijimą

WASHINGTONAS, bal. 12
Mrs. Isabcll Allen iš Kansa* 

City įteikė kongresui peticiją 
prašydama, kad jai butų sumo
kėta $200,000 atlyginimo už 
sūnaus mirtį. Mrs. Allen sako, 
kad jos sūnūs VVellington, 37 
metų amžiaus, praeito spalių 
mėnesio 20 dieną išgėręs pra
monės alkolioliaus, sutaisyto 
kaip degtinė, ir miręs. Tas al
koholis gi buvęs užnuodytas 
valstybės iždo sekretoriaus į- 
sakymu.

Moteriškės peticiją senatas 
atidavė ieškinių komisijai.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Daugiau lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; stiprus 
rytų ir žiemių rytų vėjas.

Vakar temepraturos buvo 
tarp 42° ir 48° F.

šiandie saulė teka 5:12, lei- [bėgti už akių linčo aktams, bu- 
džiasi 6:28. Mėnuo teka 2:29 tų aštriai baudžiasi! kalėjimu 
ryto. ir pabaudomis pinigais.

Kas kaltas dėl Caii- 
fornijos tvankos 

katastrofos
LOS ANGELES, Cal., bal. 13. 

— Koronerio teismas, suside
dąs iš inžinierių ir kontrakto-' 
rių, kuris per daugiau kaip tris 
savaites tardė St. Francis t va n-! 
kos išgriuvimo priežastį, savo 
tardymus pabaigė. Teismas ran
da, kad dėl tos katastrofos, ku
rioje žuvo apie 150 žmonių, 
vyriausi kaltininkai esą Los 
Angeles vandens įmonių ir 
tiekimo biuras ir vyriausias 
vandens komisijos inžinierius 
Wm. Mulholland.

Kartu betgi kalti esą ir van-

i Atlantic and Pacific Photo!

Ką padarė gaisras Pekine, UI., siautęs balandžio 2 dieną. Ugnis nušlavė visą biznio namų bloką 
ir padarė apie $200,000 nuostoliu.

dens departamento komisionie- 
riai, ir valstijos legislatura, ir 
miesto taryba, ir, pagaliau, pati 
visuomenė. Ypatingo kaltinin
ko, prieš kurį butų galima pra
dėti kriminalinė procedūra, vis 
lik nesą, nes kriminalinio akto 
tyčia niekas čia nepadaręs. 
Tvanka išgriuvus dėl to, kad 
nepadaryta tinkamo ištyrimo 
prieš jos pradėjimą statyti 
ir nebuvę tinkamos inspekci
jos tvanką statant.

Moteriškė - Meksi
kos banditą vadas

Vadovauja 150 klerikalų bandai, 
pasivadinusi “pulkininku”; 
kariuomenė ją gaudo

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
13. — Colono distrikte, Que- 
-etaro valstijoje, atsirado mo- 
’eriškė, kuri, pasisavinus “pul
kininko” titulą, stojo kovon 
nrieš dabartinę Meksikos val
džią. c

Moteriškė yra žinom.) vardu 
Agipina. Ji vadovauja 150 mai
stininkų Landai. Su savo banda 
'i puolė Los Lobos rančą, suė
mė trisdešimt arklių ir išvyko 
luanajuato linkui. Kaip prane

ša, ji rengiantis pulti Chichime- 
fuillas rančą.

Karo vyriausybė urnai pa
siuntė prieš tą banditę federa- 
inės kariuomenės skyrių.

Galvažudžio Birgerio 
egzekucija atidėta

BENTON, III., bal. 13. — 
Paskilbęs butlegeris Charles 
Birger, pasmerktas dėl galva- 
sudybių, kuris turėjo būt kaip 
šiandie nužudytas, gavo dar 
kelias dienas pagyventi. Circuit 
teismo teisėjas Miller mirties 
bausmės įvykdymą atidėjo iki 
ateinančio antradienio, sutikęs 
dar išklausyti Birgerio gynėjų 
parodymų, buk pasmerktasis 
esąs nesveiko proto žmogus.

Socialistų atstovas 
proponuoja bilių 
prieš linčiavimus

WASH1NGTONAS, bal. 13.— 
Victor L. Berger, socialistų 
kongresmanas iš Wisčonsino, 
įnešė bilių prieš linčiavimus. 
Einant pasiūlytu įstatymo pro
jektu, asmens, dalyvaują smur
tininkų gaujose, o taip pat poli
cijos valdininkai ir tarnauto
jai, kurie tyčia nesistengia UŽ

Japoną vajus prieš 
“raudonuosius” esąs

L

politinis manevras
Komunizmo šmėkla konservato

rių kabinetas norįs pateisinti 
savo tolesnį laikymąsi val
džioje

JOK IO, Japonija, Lai. 13. — 
Nežiūrint, kad vyriausybė vis 
dar nepaliauja kratų ir arešta
vimo asmenų, tariamų komunis
tų; nežiūrint, kad nuo įvykusių 
visuotinių rinkimų iki šiol su
imta keli šimtai žmonių, jų tar
pe daug studentų, lx‘t, dėl sto
kos jų nusikaltimo įrodymų, 
veikiausiai visi jie, su maža iš
imtimi, bus paleisti. I

Palys įtakingieji japonų laik
raščiai pareiškia nuomones, kad 
visa ta vyriausybės kampanija 
prieš “raudonąjį“ pavojų buvus 
sugalvota vyriausiai tikslu pa
daryti pageidaujamos jai įtakos 
i politinę situaciją namie, idant, 
susirinkus nepaprastai seimo 
sesijai balandžio 20 dieną, 
premjero Tanakos kabinetas 
galėtų rasti stiprų argumentą, 
pateisinantį jo tolesnį laikymą
si valdžioje.

Valdžios partija seime turės 
vos du balsu daugiau, nekad 
jungtinė miniseito opozicija, o 
pastaroji pareiškė, kad ji pirma 
proga pasiūlysianti nepasitikė
jimo valdžia rezoliuciją.

Nobile atšiaurių gar
laivis Norvegijoj

OSLĄ, Norvegija, Lai. 13.— 
GeiV Nobile garlaivis Citta di 
Milano šiandie atplaukė į Ber
geną. Iš čia jis plauks į Kings 
Bay ekspedicijai į žiemių aši
galį priruošti..

Milicijos oficierai in
kriminuoti dėl 

suktybių
DETROIT, Mieli., bal. 13. — 

Federalinis grand jury inkri
minavo dešimt Michigano mi
licijos oficierų, kaltinamų dėl 
suktybių su milicininkų algų 
pinigais. 1

Sovietai duodą. Troc
kini vakacijas

BERLYNAS, bal. 13. —Ber
lyno Boersen Zeitung sako, kad 
sovietų valdžia leidus Trockini
laikinai apleisti savo trėmimo Pherson, našlę. Krautuvėlė ir 
vietą, idant galėtų pagyventi jos gyvenamas butas užpakaly 
sveikatos rezortuose Krime. krautuvėlės buvo apiplėšti.

Pilti gali eit sau po 
šimts pypkių, bet 
tik atiduotų šunj

NEW YORKAS, bal. 13. — 
Karikatūristas Jefferson Ma- 
chamer pareiškė, kad jeigu jo 
pati norinti “divorso”, all 
right, jis mielai sutinkąs, bet 
tik ji atiduotų jam jo policijos 
v • šunį.

Karikatūristas žada dagi ati
duoti jai savo automobilį ir 
visus pinigus banke, bet tik ne 
šunį.

Maeliamero pati, kuri yra 
labar nuo jo pasišalinusi, pa
rašė jam laišką, sakydama, kad 
ii esantb įsimylėjusi kitą vyrą, 
lel to norinti gaut išsiskyrimą, 
kad galėtų tekėti už savo my- 
’imojo. Jos mylimasis esąs dar 
tik 18 metų vaikinas.

Kanada atmeta Lokar- 
no paktą, sako mi- 

nisteris
0TTAWA, Onlario, Kanada, 

bal. 13. — -Krnest Lapointe, 
Kanados teisingumo ministeris 
r buvęs Kanados atstovas Bri

tų imperijos konferencijoj Lon- 
lone 1926 m., pareiškė atstovų 
bute, kad Kanada niekados ne
pasirašius ir nepasirašysianti 
’vokarno pakto, kuriuo Didžio
ji Britanija garantuojanti šve
lnių kraštų sienas.

Lapointe sako, kad Britų im 
peri jos knoferencijai Lokarno 
paktas nebuvęs pateiktas.

Teismas išmetė kla- 
niečių bylą

PITTSBURGH, Pa., bal. 13.
Federalinis teismas Ku- 

Klux-Klano Pennsylvanijos or
ganizacijos susipiovusių tarp 
savęs narių bylą išmetė, įsakė 
skundėjams sumokėti bylos lė
šas.

Savo “opinijoj” teisėjas sa
ko:

“šita neteisėta organizacija, 
taip piktai draskanti žmonių 
teises ir laisves, veltui atėjo į 
šį teisingumo teismą prašyti 
“indžionkšeno“ ar kurios kitos 
pagalbos. Ji atėjo čia su pur
vinomis rankomis, o todėl jokios 
pagalbos čia negali rasti.”
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Rado pasmaugtą senutę

DETOOIT, Mich., bal. 13. — 
Savo mažiukėj valgomų daiktų 
krautuvėlėj rado pasmaugtą se
ną moteriškę, Johanną Mc-

Illinois anglies ka
syklų kompanijos 
taikosi su unija

Pasirašo atskiras sutartis su 
United Mine Workers ir pra
dės dirbti unijos algų sąlygo
mis

WEST FRANKFORT, III., 
bal. 13 — Old Ben Coal korpo
racija, viena didžiausių kasyk
lų kompanijų, turinti dvyliką 
kasyklų Franklino ir William- 
sono kauntėse, paskelbė, kad ji 
susitaikė su angliakasių unija 
ir kasyklos pradėsią netrukus 
dirbti einant Jacksonvillės al
gų sutartimi.

Franklin County Coal kom
panija taipjau paskelbė, kad 
jos kasyklos vėl pradės dirbti 
unijos algų sąlygomis. Girdėt, 
tą patį rengiasi padaryti ir ki
tos stambiosios kompanijos, tu
rinčios kasyklų pietų Illinois 
inglics srityse.
Kitos kompanijos pasirašė su-? 

tartis su unija

ST. LOUIS, Mo., bal. 13. — 
Septynios pietų Illinois kasyklų 
kompanijos pasirašė atskiras 
sutartis su angliakasių unija ir 
žada pradėti vėl dirbti Jack- 
lonvillės algų sutarties sąlygo
mis.

Pasirašiusios kompanijos yra: 
Dearing Coal Co., Eldorado; 
Brown and Brake Coal Co., 
Harrinsburg; Saline Valley 
Coal Co., Carrier Mills; Lone 
Star Coal Co., Carrier Mills; 
Tanner Coal Co., pietų Saline 
kauntėje, ir Centralia Coal Co., 
Centraiia, 111.

Trys angliakasiai 
užmušti kasyklose
BOOiMER, W. Va., bal. 13.— 

Boomcr Coal and Coke kompa
nijos kasyklose šiandie įvyko 
sprogimas, kurio trys darbinin
kai buvo užmušti. Aštuonias
dešimt kitų angliakasių, tuo 
metu dirbusių kasyklose, išsi
gelbėjo.

4 asmens žuvo automo
biliui nusiritus i upę
WILMINGTON, Del., bal. 13.

Netoli nuo čia rado į upę 
nusiritusį ir apvirtusį automo
bilį su keturiais negyvais jau
nuoliais: dviem merginom ir 
dviem vaikinais. Jie, matyt, 
važiavo anktį, laike stiprios li
jundros, ir paslydęs automobi
lis nusirito pakalnėn į vandenį.

Del bombos sprogi
mo Milane suimta 

200 asmenų
MILANAS, Italija, bal. 13.

Ryšy su išsprogdinimu vakar 
bombos Giulio Cezare aikštėj, 
taikytos karaliui Viktorui Ema
nueliui, bet užmušusios septy
niolika visai nekaltų asmenų, 
daugiausiai moterų ir vaikų, ir 
sužeidusios keturiasdešimt ki
tų, areštuota jau daugiau kaip 
du šimtai asmenų, daugiausiai 
įtariamų kaip anarchistų, tė
čiai! iki šiol tikrieji kaltininkai 
pasilieka neišaiškinti.

Nukentėjusių šeimoms kara
lius Viktoras Emanuelis paau
kojo 50,000 lyrų.

Kinai privertė sve
timšalius nusilenkt

Pripažino Kinams teisę turėti 
savo atstovus Šanchajaus 
tarptautinės koncesijos ad
ministracijoj

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 13. 
- - Kinų reikalavimas balse 
Šanchajaus tarptautinės kon
cesijos administracijoje paga
liau tapo išpildytas: svetimša
liai pripažino jiems teisę išrin
kti tris savo atstovus į munici
palinę tarybą, kuri iki šiol su
sidėjo vien iš svetimšalių, ir 
šešis įvairių kitų municipalinių 
komisijų narius.

Tuo hunu municipaline tary
ba dabar susidės iš dvylikos 
narių, būtent, penkių britų, 
dviejų amerikiečių, dviejų japo- 
nieČių ir trijų kiniečių.

Koncesijos administracija bu 
vo priversta išpildyti taipjau 
reikalavimą, kad viešieji parka’ 
butų atdari kiniečių gy
ventojams lygiomis sąlygomis 
su svetimšaliais.

Kviečia valstybės 
daryti karų atsL 
žadėjimo sutarti

WASIHNGTONAS, bal. 13. 
— Valstybės sekretorius Kel
logg, susitaręs su Francijos už
sienio reikalų ministeriu Brian- 
du, šiandie pasiuntė Didžiąją' 
Britanijai, Vokietijai, Italijai ii 
Japonijai pakvietimą dalyvaut’ 
bendrai su Jungtinėmis Valsty
bėmis ir Francija kofnerencijo.i 
dėl sutarties karų atsižadėti.

13 kalinių, belaukdami 
teismo, mirė kalėjime

TULGAI, Solomono Salos, 
Lai. 13. — Iš keturiasdešimt 
penkių čiagimių, kurie buvo 
praeitą rudenį suimti ir užda
ryti kalėjime, iki šiol mirė jau 
trylika, teismo belaukdami.

Tie čiagimiai buvo tuomet 
suimti ryšy su įvykusiais ne
ramumais, per kuriuos buvo 
išžudyta Britų garlaivio Auk 
įgula ir penkiolika čiagimių 
policininkų.

“Angliakasių riaušių 
kurstytojai” 

išteisinti
WILKES BARRE, Pa., bal. 

13. — Žinomas agitatorius 
Powers Hapgood ir jo žmona 
Mary, kurie buvo kaltinami dėl 
“kurstymo angliakasių riaušių,” 
tapo teismo išteisinti.

Hapgood ir jo žmona buvo 
prieš kurį laiką areštuoti Pitts- 
tone, kur jie, nežiūrint policijos 
uždraudimo, bandė laikyti an
gliakasių mitingą.

New Yorke prasidėjo 
nacionalinė Socialis

tų Konvencija
Bus nominuoti partijos kandi

datai j J. V. prezidentus ir 
viceprezidentus ateinantiems 
rinkimams

NEW YORKAS, bal. 13. — 
šiandie čia prasidėjo šešiolik
toji nacionalinė Amerikos So
cialistų Partijos konvencija, 
daugiau kaip 170 delegatų daly
vaujant. Konvencija pradėta 
masiniu mitingu Manhattan O- 
pera Housc auditorijoj, kur žy
miausieji socialistų judėjimo 
vadai laikė kalba-.

Konvencijoj bus priimtas 
partijos programas ir nominuo
ti kandidatai Į Jungtinių Vals
tybių prezidento ir viceprezi
dento vietas ateinantiems rinki
mams. Kandidatų nominavimas 
įvyks turbut ateinantį pirma
dienį.

Delegatuose kalbama, kad 
nominuoti veikiausiai busią Nor- 
man Thomas arba James H. 
Maurer. Thomas, nc\vyorkie
tis, yra senas socialistų darbuo- 
Lojas. 1925 metais jis buvo so
cialistų kandidatas į Ne\v Yor
ko merus. Maurer yra Pennsyl
vanijos valstijos Darbo Fede
racijos pirmininkas ir finansų 
komisaras socialistinėje Read- 
ingo miesto administracijoje.

Oficialiai konvencijos posė- 
Ižiai prasidės rytoj [šiandie] 

rytą.

30,000 tekstilės dar
bininkų nutarė 

streikuoti
NEW BEIM'ORD, Mass., 

bal., 13. Visuotiniu balsavi- 
nu, trisdešimt tūkstančių vie- 
’os tekstilės įmonių darbinin
kų nutaiė nepriimti įmonių sa
vininkų paskelbto nuskėlimo al- 
<ų 1(1 nuoš., bet streikuoti.

Streikas prasidės ateinantį 
iirmadienį. Streiko bus j>alies- 
os beveik visos vietos medvil- 
iės ir šilko audimo įmonės.

Tėvas nužudė tris savo 
sergančius vaikus;

pats nusižudė
CHIRENO, Texas, bal. 13. — 

Darbininkas G. Stubblefield nu
jovė tris savo mažus vaikus, 
kurie sirgo tymais ir gulėjo lo- 
mje, paskui pats nusišovė. Mo- 
inos tuo tarpu nebuvo namie.

Stubblefield buvo ligotas 
žmogus ir jau per kelis metus 
negalėjo dirbti. Vaikai buvo 
nuo 5 iki 12 metų amžiaus.

MANAGrUA, Nikaragua, bal. 
13. — Susikirtime su Jungt. 
Valstybių jūreiviais netoli nuo 
Jalapos, keturi sukilėliai buvo 
sužeisti.

“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.
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Pasekmingai traukiame gru- 1 
peš ir pavienius. Beikalui 
esant einam į namus. Musų 
kainos prienamos. Darbo ge
rumas užtikrintas — kviečia

me atsilankyt.
4090!/z Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265

| KORESPONDENCIJOS
ii .... m 1.1 ......... U

Indiana Harbor, Ind.
Skaito, bet nesupranta.

MŪRINIS arba MEDINIS
C i A i,n°k*'ti — kiti lengvais iš-

I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų s pečiai iškurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadiių vi
sokiu stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir į priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ....................... ................. . ......
Adresas ..................................................

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

Nesenai man pasitaikė būti 
vienoj parėj. Parė buvo gera ir 
linksma. Pasitaikė, kad toj j>a- 
rėj buvo ir vienas karštas nė 
raudona geležis bolševikas. 
Tas l>olševikas vos tik įė
jo į namus ir dar ne
spėjęs pasisveikinti ir su vi
sais susipažinti, jau pradėjo gie
doti savo “karunką” apie Rusi
jos “rojų”. Girdi, jis vis buvęs 
“ne šiur”, kad ten esąs rojus, 
bet dabar tai jau tikrai esąs 
“šiur”, kad ten esąs tikrų tik
riausias rojus, nes jis turys tik
rą brolį Rusijoj, kuris jam da
bar atrašęs laišką ir girias Ru
siją.

Padavė ir man tą laišką skai
tyti. Perskaičiau ir visai kitaip 
tą laišką supratau. Buvo pa
duota ir keletas klausimų apie 
Rusiją. Brolis ir atsako į tuos 
klausimus. Klausimai menku
čiai, o kiti ir visai juokingi. 
Pav. Amerikos lietuviai bolše
vikai skelbiasi esą progresyviai 
ir labai plačiai apsiskaitę, bet

neslepia; o kur slepia tai neži
no nė kas po kojomis dedasi.

Kitas klausimas: Kiek uždir
bi ir kokį darbą dirbi? Brolis 
atsako, kad dirbąs valdžios dar
bą — esąs girininkas. Algos 
gaunąs 19 rub. į mėn. ir namu
ką dykai. Bet čia pat priduria, 
kad batai kainuoja nuo 24 rub. 
ir augščiau, drabužių garui to
rius nuo 45 r. ir augščiau. Pa
duoda ir kitas kainas, bet vis 
augščiau 20 rub. Tai ir parodo 
Rusijos “rojų”1: jei reikia batų, 
tai turi dirbti du mėnesius; jei 
reikia drabužių, tai turi dirbti 
3 4 mėn. Bet tas lietuvis, Ru
sijos “pilietis”, kuris gyvena 
Chicagoje apie 59 gt., be abe
jonės, uždirba daugiau negu $19 
į savaitę ir kad nusipirkti ba
tus nereikia jam dirbti du me
nesius,— gali nusipirkti ir iš 
vienos dienos uždarbio. Bet vis- 
tiek jam negerai — Rusijoj esą 
geriau. Bet jo brolis užsimena, 
kad jei tik galėtų, tai norėtų iš
važiuoti iš Rusijos; prašo bro
lio rūpintis, kad galėtų atva
žiuoti į Ameriką. Bet kur tau 
chicagietis brolis gelbės ištruk
ti iš Rusijos į šią “ašarų” pa
kalnę, ir dar į Ameriką! Iš laiš
ko matyt, kad brolis norėtų

kad “darbininkai” matytų, kaip 
“gerai” Rusijoj yra. Nežinau, 
ar jis padavė tą laišką saviems 
laikraščiams, nes aš “jų” laik
raščių neskaitau. Tečiaus ma
nau, kad jei padavė, tai jie tą 
laišką gerai pataisys. Jei tilpo, 
norėčiau tą laišką pamatyti per
ėjusį per bolševikiškų laikraš
čių cenzūrą. Jis galėjo tilpti 
tarp kovo 18 d. ir bal. 1 d.

Vienas iš paves.

Grand Rapids, Mich.
Nelaiminga savaitė

Kaip tik belaukiant Velykų, 
tą paskutinę savaitę įvyko dau
gybė nelaimių.

Balandžio 4 d. užmušė lietu
vį vaiką J. Tauterį, 13 metų 
amžiaus, kuris dirbo golfo aikš
tėj. Kadangi ta vieta atstu nuo 
miesto, tai vaikas eidamas no
rėjo gauti “raidą” ir kabinosi 
ant troko. Bet nelaimei, kažin 
kaip pakliuvo po ratu ir ant 
vietos liko užmuštas. Tėvai tu
rėtų mokinti savo vaikuš sau
gotis panašių “raidų”.

Balandžio iš 6 į 7 naktį įvy
ko baisi eksplozija. Gaso dirb
tuvės filteriui ekspliodavus vie
nas darbininkas liko užmuštas, 
o septyni sunkiai sužeisti. Ga- 
sas pasileidės į orą pasmardino

dar nežino, ar Rusijos caras Mi
kė yra gyvas, ar miręs ir apie 
tai klausia savo brolio. Brolis 
atsako, kad caras liko sušaudy
tas Kkaterinburge, bet nežinąs 
kas jį sušaudė. Reiškia, nė gy
venantys Rusijoje nežino tokių 
svarbių dalykų, nors valdžia to

daugiau parašyti, bet bijosi. Jis 
tik užsimena, kad viskas esą 
gerai, bet nebenorys būti Rusi
joj ; esą galėtu parašyti labai 
daug, bet esą “laiko” neturys.

Chicagiškis bolševikas labai 
džiaugiasi tuo laišku. Esą jis 
paduosiąs tą laišką laikraščiams,

DIDELES RISTYNĖS

M. ROZENSKI, 
LEMONT&CO. i 
SAUGI VIETA

DETROITE
Dalyvauja geriausi Amerikos ir 

Europos ristikai
Bal.-April 17, 1928

SO. SLAVISH AUDIT. 
1343-49 E. Ferry Avenue ' 

Detroit, Mich.

Del pirkimo, pardavimo arba 
mainymo. Mes perkam, par-i 
duodam ir mainom namus, lo
tus, farmas, akeriais žemę, rc- 
sortus, biznius ir t. t. Po vi
sas dalis miesto ir priemies-' 
čius. Norinti pirkti, parduoti 
arba mainyti, dėl teisingo už-; 
ganėdinimo kreipkitės prie

Programas bus sekamas:
John Meyer su Em. Wanderlind
Pasaulinis Belgų čempionas
Čempionas Detroite

ANTROJ POROJ
K. Požėla su Ernesl Edvvards
Lietuvių Indiana Valstijos
čempionas Wonder

TREČIOJ POROJ
Chodei Jordanoff su Sam Borcus
Bulgaras Grekas

Visos poros iki pergalės 
Pradžia 8:15 vakare

visą miestą. Delei šios eksplo
zijos daug žmonių nukentėjo, 
ypatingai biznieriai. Daugumas 
duonkepių, barzdaskučių ir ki
tokių įstaigų turėjo savo biz
nius visai uždaryti, o hoteliai ir 
restoranai maitino žmones tik 
šaltais valgiais. Ne geriau buvo 
ir 1 su provatiškomis šeimyno
mis. Daugumas jau buvo viską 
susipirkę Velykų šventei, bet 
tokiai eksplozijai įvykus neteko 
gaso ir turėjo Velykas švęsti 
su šaltais valgiais, kadangi ne
turi kitokių pččių namuose, 
kaip tik gasiniuš. Nebūtų nuo
stabu, kad tokia nelaimė įvyko 
kaip viršminėta eksplozija. Bet 
čia pasirodo aiškiai, kad visų 
žmonių gerovė ir jų ateitis pri
klauso tiktai vienai kokiai kom
panijai. Ar ne laikas butų žmo
nėms pagalvoti, M šitokias į- 
staigas paimtų miestas į savo
rankas, kur butų daug geresnis 
patarnavimas teikiamas netik 
privatiškoms šeimynoms, bet ir 
biznieriams?

—Gulbiniškis.

Rozenski-Lemont & ('o.
Gausite teisingą patarimą. Tei
singas patarimas platina kiek
vieną biznį, bet daugiausia rei
kalinga teisingo patarimo dėl

Real Estate
Kokiose dalyse miesto yra ge
resnė ateitis? Kiekviena dalis, 
.miesto arba priemiesčio, taip 
pat farmos turi savo vertę. 
Musų patyrimas to biznio per 
18 metų. L’žganėdinom kiek
vieną kuris pirko, pardavė ar
ba mainė per mus. Tikrinam, 
kad ir tamsta busite užganė
dintas. Visais virš minėtais rei
kalais kreipkitės prie

Rozenski-Lemont
& Co.

REALTORS
Nariai Chicago Keal Estate 

Board
6312 So. Western Avenue 

Chicago, III.
Tel. Prospect 2101

f #3 MĖNESIIJ
BEVEIK MILIŪNAS VYRU 
METĖ KITUS O PAĖMĖ
cmesterfield!

Šame 
v Price 

for over 3$ years
25 ounces for 25®

ŪSE LESS 
than of high 
priced brands

MILLIONS of rOUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

UŽGANĖDINA 
vienok JIE MINKŠTI.

ŠTAI KODĖL :

MES parciškinme savo širdingą 
įsitikinimą kad tabakai vartojami 
Chesterfield cigareluose yra geresni 
ir todėl puikesnio skanumo negu 
bile kituose tos kainos cigarctuose.

Liggett & M vers Tobacco Co.

Waukegan, I1L ;
Kovo 25 d. buvo čia debatai 
neva apie religiją. Debatavo 
“Vilnies” redaktorius Andriulis 
ir tūlas nezaležnikų kunigas. 
Tikėjausi, kad debatuos apie 
mokslą ir religiją ir kad todėl 
ką nors naudingo bus galima iš
girsti. Bet apirikau. Apie tai 
nebuvo ir užsiminta, vien abu 
“debatoriai” tik juokus pasako
jo. Kaip matyt, abu jie apie 
mokslą nieko nenusimano ir to
dėl turi tenkintis tik pigiais 
“džiokais”.

Pirmiausia “džioksus” pasa
kojo Andriulis per pusvalandį. 
Kunigas gi priminęs, kad ne 
bažnyčia mulkina žmones, o ku
nigai, ėmė pasakoti apie popie
žiaus batus ir kepurę ir kitus 
tuščius dalykėlius.

Buvo ir klausimų. Abu klau
siami, prisipažino, kad augš- 
Čiausia jie stato dolerį. Kunigas! 
dar pridūrė, kad jei parapijonysl 
nereikalautų, tai jis nebūtų ku-| 
nigų; Andriulis gi rėkė, kad 
reikia komunizmo.

Iš tokių “debatų” niekam jo
kios naudos nėra. Matyt, juos* 
rengta vien tam, kad pasime-1 
džiojus dolerių. Į paprastas 
prakalbas niekas neina, tai su-1 
manė “debatuoti”, kad tuo dau
giau žmonių sutraukti. Bet ir 
čia apsiriko, nes, kaip matyt, 
žmones komunistus pažysta ir 
jie jokiu savo “monki bizniu” 
žmonių prisivilioti nebegali.

—Ten Buvęs.

Ne be tikslo
— Kodėl jus vedėte tą auk

saplaukę Onytę? Ar gi ji jum 
patinka?

— šiaip taip, bet ji labai 
patinka vienam stambesniąjam 
mano skolintojui. •

Sparčioji Ekskursija
Į LIETUVA

Puikiausiu ir Gražiausiu Didlaiviu

AQUITANIA
Išplaukia iš New Yorko

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

Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Vedėjas.
P-as PIJUS BUKŠNAITIS

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

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

Vėlesni Išplaukimai iš New Yofku;
BERENGARIA ............................ Birželio 6—27
MAURETANIA ............................ Birželio 13—20
AQUITANIA ................................ Birželio 20

Tiesiai į Dancigą 
LANCASTRIA 

Gegužės 30
</
Užsisakykite Vietas ir Klauskite Smulkesnių In
formacijų Pas Vietos Agentą arba rašykite Mums:

CUNARD LINE
346 N. Michigan Avė. Chicago

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

K » V* - Z .

Atpigintos Kainos 
už Gasą

Galen Nuo Balandžio 1, 1928

SUTAUPYMAS Chicagos gaso vartotojams virš negu $2,135,000 
į metus, naujomis gaso kainomis, kurios įeina galėn nuo 

balandžio 1, 1928.

Nupiginimas kainų yra padarytas liuosu noru, reiškia kitą didelį 
progrese žingsnį prie tikslo, kurį The Peoples Gas Light and 
Coke Company yra pasižymėjusi devyni metai atgal. Kiekvienas 
pagerinimas prie išdirbinėjimd ir dastatymo gaso yra gaso kom
panijos tikslu ir praktikoj, tai yra žingsnis prie to siekio, kuris 
yra:

Suteikti gero gaso patarnavimą prieinamomis 
kainomis Chicagoj, dėl kiekvieno praktiško 
vartojimo namuose, komercijoj ir industrijoj.

Nesenai paskelbtos nupigintos kainos, praktiškai liečia kiekvieną gaso vartotoją 
Chicagoje. Naujos kainos yra 90 centų už 1,000 kubiškų pėdų, vietoje 95 centų.

ABELNOS KAINOS
Yra nustatytos abelnos gaso kainos 
kurios suteiks patogumo kostumeriains 
vartojantiems virš negu 10,000 kubiš- 
kų pėdų gaso j mėnesi dėl virimo, 
vandens šildymo, skalbimo, prosinimo

kelius ekonomiškam vartojimui gaso 
daug didesnėje skalėje, pavyzdžiui: ap
šildymui vandens apartmentiniuosc na
muose arba ofisų namuose. Del infor
macijų apie naujas gaso kainas arba

šios apie vartojimą gaso dėl apšildymo naprie ledaunių ir “incinerating 
kainos liečia taipgi namų 
apšildymui, kurie išvartoja 
daugiau negu 7,000 kubiš- 
kų pėdų gaso j mėnesį ir 
dėl 'kitu naminiu reikalu. 
Šios abelnos kainos atidaro

mo, vandens, kambario, ga
ražo, namams refrigejato- 
rio ar kitokio reikalo, ra
šykit, atsišaukit arba tele- 
fonuokit j bile kokį kompa
nijos ofisą.

THE PEOPLES GAS LIGHT 
AND COKE COMPANY 

ir 15 apielinkių ofisuose
122 South Michigan Avė. Telcphone VVABash 6000

JUS GALIT ATLIKTI DAUG GERIAU SU G ASU
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CHICAGOS 
ŽINIOS

mes važiavo per geležinkelį.
* * ♦

Iššoko iš trečio aukšto naš
lė, linzei Fruth, 6616 Stony 
Island Avė. Užsimušė. Saužu- 
dystės priežastis neturtas.

Antradienio balsavimas, už
davęs skaudų smūgį Thompso- 
nui, Small’ui ir Crowe, sakoma 
atsiliepęs ir miesto taryboje. 
Iki šiol Thompson valdė tary
ba. Jei demokratai aldermenai 
'Diompsono sumanymams ir ne
pritarė, tai jie mažai reiškė. 
Jei Deneen’o šalininkai repub- 
likonai nepritarė Thompsonui, 
tai jie neturėjo perdaug drąsos 
šiaušėtus. Po paskutinių balsa
vimų betgi ėmęs reikštis alder- 
menuose toks lipas, kad galima 
laukti, jog miesto taryboje me
ro priešininkai pradės labiau 
šiauštis prieš jį. 

♦ ♦ *
Lake paviete padaryta ban

dymas su aeroplanu gaudyti 
banditus. Aeroplanas laikyta 
Fordo orlaivių lauke. Tuo lai
ku padaryta neva užpuolimas 
ant banko Gary, Indiana. Tele
fonu duota žinoti orlaivio pilo
tui apie “įvykj” ir papasakota 
kaip išrodąs “banditų” autas. 
Aeroplanas iškilęs aukštyn’ į 30 
minučių surado tą automobilį, 
apie kurį buvo duota žinia te
lefonu. 

* • «

Mėnesinis apmokė
jimas

Daugelis žmonių sutinka mo
kėti metinės mokesties ne dau
giau kaip $2.00 per mėnesį už 
$90.00 į mėnesj pašalpos ligo
je arba nelaimei ištikus — ir 
$900.00 pomirtinės dėl nelai
mės.

Geriausia yra mokėti 1 mėne
sj $2.00 ir apsaugoti savo ligo
je arba susižeidin$‘,—taip p. 
Loomis kalba. Visas svarbumas 
yra tame, kad ta apdrauda už
tikrina pomirtinę atsitikime 
nelaimės $1,000. šita apdrauda 
garantuoja sergančiam $90.00. 
per mėnesj |>ašalpos ir apmo
kėjimą ligonbučio. Musų ap- 
draudos policis yra pilna garan
tija ir užtikrina pašalpą ligoje. 
Kita apdrauda yra už metinę 
mokestį $25.00; mokama po
mirtinės, atsitikus nelaimei, 
$7,500 arba $15,000 laike ke
lionės. 'lai yra viena iš geriau
sių apdraudų kiekvienam žmo
gui. Musų žmogus bus visada 
ofise pagelbėti tiems, kurie 
norės apsidrausti. P-as G. H.

'—■ -----------------

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Laiškas iš Floridos
Rašo plačiai žinomas chicagie- 

čiams A. (>lszewski, turįs ofi 
są 3211 So. Halsted SI.

I’-nas Olšauskas išvyko Flo- 
ridon, apsistojo Clerawater, 
Flo. Prašo siuntinėti jam “Nau
jienas” ten ir tęsia laišką:

Mes čia apsistojom visam 
menesiui, o pabaigoje šio mė
nesio važiuosime pamatyti Cu- 
bą.

Oras čia labai gražus, saulė 
kasdien skaisčiai šviečia, tem
peratūra kuone kasdien apie 
75 laipsnius. įlankos vanduo 
labai tyras ir gan šiltas, mau
dytis patogu.

Laukai visur nusodinti apel
sinų medžiais ir vynuogėmis, o 
apelsinų ir vynuogių prikritu
sių ant žemės pilna po me
džiais; niekas čia jų nerenka.

Mieste apelsinų kainos 30 
už 12 (tuziną); Chicagoje to 
didžio apelsinai kainuoja 60 
centų tuzinas.

Pienas ir Smetona brangesni, 
ne kad Chicagoj: kvorta pieno 
20 centų, pusė paintės smeto-

Clearvvater miestelis yra 30 
mylių į pietus nuo 'Pampos, ant 
mažo pusiausalio. Husas eina 
iš Tampos į čia kas dvi valandi, 
kelionės mokestis $1.25.

Musų Clearvvater Beach sala 
randasi trys mylios į vakarus 
nuo miestelio. Clearvvater. 
Naujas geras bulvaras eina iš 
Clearvvater į šią salą, kuriuo 

.taipgi busai važinėja kas va
landa; veža jie pasažierius už 
10 centų.

Ant šios salos randasi tik ke
letas trobelių, vienas viešbutis 
ir musų Kipling apartmentas. 
Tai ir viskas. Bet juros krantas 
išsitęsęs mylių mylias, nes š 
salukė tik mylios platumo, o il
gis jos—iš šiaurės į pietus — 
daug mylių.—A. Olszew.ski.

Prašau i mano 
kampelį

“Draugo” kampininkas net 
savo auklėtinių nepažįsta, nes 
pasiprašęs į savo kampelį štai 
ką jis sako “D.” 87-tne nume
ryje: esą be religijos nėra pa
mato auklėjimui jaunimo ir net 
pačiam žmogaus gyvenimui, ba 
pasekmės be-religinio gyvenimo 
busiančios tokios, kad “bedie- 
viškas-komunistiškas” jaunimas 
tik ir bus įsitikinęs, jogei jo už
davinys esąs bastytis miesto iš
grįstomis gatvėmis be jokio už
siėmimo.

no gatvės kampo. Iš šimto to
kių jaunuolių surasime, kad de
vynios dešimtys devyni tini 
rąžančius, nešioja kryželius ar
ba kokią nors kitą švenenybę. 
Iš to ir galime suprasti, kad tie 
pabostos ir yra parapijinių mo
kyklų auklėtiniai.—Raidas.

Bridgeportas
šeštadienyje, balandžio 14 d., 

Lietuvių Auditorijoje moterys 
bridgeporlietės rengia Bunco 
Party ir šokius. Pradžia 7 v. 
vakare.

Laimėjimui bus daugybė do
vanų. Be Bunco lošio bus šo
kiai. Visi smagiai galės pra
leisti laiką. įžanga pigi.

IR

RAKANDAI 
Išvalome ir “fumigated”. Kan
dis ir vabalus prašaliname. Vi
sas darbas garantuotas, 48 va
landų patarnavimas. Apskait- 
liavimą suteiksime dykai.

RUG and FURNITURE 
CLEANERS 

2308-10 W. Harrison St.
Tel. Seeley 8630 8631

MALT TONIC - EXTRA PALE
SPECIAUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus

Prašykite savo groserninko r.rba aptiekoriaus, 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
L _____________________________ _______ i

1 GARS1NKITES “NAUJIENOSE”
Kaip vakar buvęs Chicagos 

mokyklų superintendentas, Wm. 
McAndrew rengėsi užvesti bylą 
teismuose prieš merą Thomjb 
soną. MsAndrew kaltins merą 
po, kaltintojo garbės nuplėšime 
ir reikalaus $250,000 atlygini
mo. Mero pastangomis Chicagos 
mokyklų taryba apkaltino Mc- 
Andrew’ą stoka patriotingumo 
•ir dėl to prašalino iš vietos. 

♦ ♦ ♦
Darbininkai surado užkastą 

turtą. Evanstone gyveno jau 
gerokai senai tūlas Borgulund, 
pirm mirties paskilbęs kaipl 
šikštuolis. 30 darbininkų pirm 
poros dienų kasė skiepą naujai 
mokyklai. Staiga vienas jų pi
kiu drožė į ką ten tokį keistai 
skambantį. Ir pasirodė, kad 
auksiniai pinigai. Kai kuriems 
darbininkų, sakoma, tekę net 
iki 200 dolerių, kitiems—po 10, 
20, t. y. kiek kuris spėjo pasi
gauti. Manoma, kad tie pinigai 
buvęs pakastas šikštuolio Bar- 
gulando turtas.

Baltimore & Ohio geležinke
lio traukinys užmušė Byron 
Hommes, 34 metų, gyvenusį ad
resu 1807 VVest 71 St., kai Hom-

Svvanson bus vedėjas to ofiso, 
o jo pagelbininkas —E. O. Oh- 
man. Dabartinis antrašas yra 
112 \V. Adams St., Chicago, 
Illinois.

Well, tegul tik kampini 
pereina išilgai ir skersai 1 
geportą: aš tikiu, kad jis 
ras devynias galybes jau n 
pabustų, stovinčių ant k i ei

nos kainuoja—25 c. Kiaušinių 
tuzinas 30 c. Tokios yra kainos 
valgom ii produktų Clearwater 
miestelyje. Tampo j e gal būt bus 
truputį pigesnės kainos.

HUDSON
Dratiniai ratai įren
giami sulyginant su 

mažomis ekstra 
išlaidomis.

Sudarė Sensacinį Žingeidumą
(Apgarsinimas)

Ar Jieškai Gerovės?
Jeigu esi be darbo tai kas

dieną leidi gatavus centus ir 
pinigai greit pasibaigs, bet jei
gu įsigytumei gerą ūkę (far- 
mą), tai turėtumei daug ge
resnį pragyvenimą negu Mies
te ir sučėdytumei pinigus.

žmogus dirbdamas ant far- 
mos tik dalį laiko galės pra
gyventi daug lengviau, nes Jis 
turi savo kiaušinius, pieną, 
sviestą, daržoves ir viską rei
kalinga dėl žmogaus maisto, o 
ypatingai turės gyvenimą ant 
tyro oro kas yra svarbu dėl 
jo sveikatos.

Daugumas žmonių nusipirko 
namus pasiremdami ant savo 
algos, ir dabar mokestys sko
lų už namą pasidarė Jiems sun
kesnės, dėlto patartina mainy
ti tokius namus ant ūkės. Nors 
jie ant ūkės milionieriais ne
taps, bet pragyvenimą dėl sa
vęs ir savo šeimynos turės 
daug geresnį ir nereikės rūpin
tis apie skolas kurias tiesiog 

> sunku yra išmokėti būnant 
Mieste be darbo.

S. L. FABIAN & 
COMPANY

809 W. 35th Street
Turi gerų farmų netoli Chica
gos už prieinamas kainas taip
gi išmainys Jūsų namą ant tin
kamos farmos.

Hudson Victoria visur su
tiko labai žingeidų priėmi- 
rą, jis pasižymi labiausiai 
populiariu modeliu kokį tik 
Hudson yra išleidę. Jis že
mas, žvilgančios spalvos, 
puikiausio veikimo ir pra
deda iš sykio bėgti, kad ir 
didžiausioj butų parodoj.
Vidaus ištaisymas, kaip 
šimtai pirkėjų mums sako, 
yra ruimingesnis ir pato
gesnis, kaip tokio typo ka-

rai daleidžia. t Valdytojo 
vieta ir šalinė su aukštu už
pakaliu .ir gerai apmuštos. 
Victoria yra vienatinis bri- 
liantiškas modelis ir pilnai 
atsakantis vadovavime tik 
Hudson yra išdirbsę.
Gražiai išmargintas ir žvil
gančiai užbaigtas, gražiau
sias iš visų naujų Hudson 
Super-Six. Tik vienas pasi
važinėjimas įtikins jus apie 
šio automobilio vertę.

NEW HUDSON PRICES
118-inch Chaiib

Coupe $1265 (Rumble Seat $30 extra) 
Sėd a n $1325 - - - Coach $1250

127-lnch Chassis
Standard Sedan $1450 • - Custom Victoria $165$

Custom Landau Sedan $1650 • - Cuatom 7-Passenger Sedan $1950
Allprices f. o. b. Detrolt, ptus war exclsa tax 

lluyers can pay for cars out of income at lotuesl 
available charge for Interest, handling and Insurance.

HIU DSOIM Super-Si*
Hudson-Super Six turi lietuvių departamentą, K. uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarj 

reikalaukite lie tuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company ot Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais.
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Kam iš tiesų, anarchistai arba masonai turėtų geis
ti mirties karaliui, kuomet Viktoro Emanuelio nudaigo- 
jimas šioje valandoje tiktai sustiprintų pikčiausio jų 
priešo, Mussolini’o, galybę?

Jeigu kam šiandie Italijoje butų naudinga “pasiųs
ti pas Abraomų” karalių, tai — pačiam Mussolini’ui.

Karaliui mirus, sostas tektų įpėdiniui, Aostos her-

Entered a« Second ClaM Matter 
March 7th, 1914, at th* Port Office 
of Chicago, III., andai tha act of 
March 8rd. 187a

Naujienos eina kasdien, iiridrlant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
dro**, 1789 So. Halrted St., Chicago, 
11L — Telefonai: Booeevalt 85M

Suvienyto** Valatifo**, ne G&lcagoje, 
pafau

Metama------------- — ■ .... — $7.00
Puiri metą , ■» ■ »■ ■ . 8.51 
Trims minėdama i — 1.71 i
Dviem mSnedama . .... , 1.2t
Vienam minorini —, . . .75

Lietuvon ir kitur ulrienluMa 
[Atpigintai*

Metams —..........      . |8.0(
Pusei mete . . .■ . 4.D(
Trims minamam* , . lAfl

Pinigu* reikia riesti palto Money
Orderi* kartu n atsakyme.

KU-KLUKSAI — AMERIKONIŠKI FAŠISTAI

Po didžiojo karo buvo pradėję Jungtinėse Valstijose 
sparčiai plisti fanatizmo skelbėjai ir smurto apaštalai, 
susiorganizavusieji į vadinamą Ku Klux Klaną. Kai ku
riose valstijose jie vienu tarpu buvo jau taip įsigalėję, 
kad buvo pravedę savo žmones j aukštąsias valdžios 
vietas. Jie darė planus paimti į savo rankas ir viso 
krašto valdžią.

Bet šiandien visa eilė ku-kluksų vadų jau sėdi kalė
jimuose už įvairius kriminalius nusidėjimus. Ir dabar 
jie kits kitą išdavinėja, atidengdami tokias paslaptis iš 
savo “Klano” praeities darbų, kad baugu darosi jas 
klausyt.

Ku-kluksų byloje Pittsburge vienas tų kaukėtų did
vyrių papasakojo, kad Texas valstijoje ku-kluksai net 
deginę gyvus žmones! Savo liudyme jisai pareiškė, kad 
jis,

“būdamas Dellas, Tex., Klano ložos No. 56 narys, 
dalyvavęs septyniuose ar astuoniuose gyvų žmonių 
sudeginimuose. Terrel’y, Tex., klaniečių ‘teismas’ 
pasmerkęs vieną baltą vyrą, kuris tuojau buvęs 
naktį suimtas, išgabentas į laukus, apipiltas derva 
ir uždegtas akivaizdoje trijų ar keturių šimtų kau
kėtų klaniečių. Taip pat buvę padaryta su kitu vy
ru, vardu Smith, dėlto, kad jis nesirūpinęs savo 
šeima (matote, kokie doros saugotojai! “N.” Red.).” 
Kitas klanietis papasakojo, kaip ku-kluksai Ohio 

valstijoje turėję organizuotą “naktinių jojikų” gaują, 
kuri naktimis darydavo užpuolimus ant tam tikrų as
menų ir garbindavusi juos sulig įsakymais iš aukštųjų 
Klano vadų.

Įsivaizduokite, į ką butų pavirtusi Amerika, jeigu 
tos razbaininkų gaujos butų sugebėjusios įsteigti savo 
valdžią šiame krašte! Jungtinės Valstijos butų pasida-

cogui, kuris yra karštas fašizmo šalininkas. Dar tuo 
laiku, kai Mussolini prieš penketą suviršum metų vy
kino savo garsųjį “maršą j Romą”, armijos generalio 
stabo karininkai, buvę sąmoksle su fašistais, reikalavo, 
kad karalius pavestų valdžią Mussolini’ui, grąsindami 
priešingame atsitikime nuversti Viktorą Emanuelį ir jo 
sostą atiduoti įpėdiniui.

Visai nebūtų nuostabu, jeigu išeitų aikštėn, kad ta 
bomba Milane buvo padėta su Mussolini’o žinia. Jo įsa
kymu buvo užmušti socialistų atstovas parlamente 
Matteotti, katalikų liaudies partijos vadas Amendola ir 
daugelis kitų mažiaus žinomų asmenų. Ką jam reiškia 
sutrempti dar vieną gyvybę, stovinčią skersai kelio 
jo ambicijoms!

■ -N- .1 L. I . ■

KASYKLŲ KOMPANIJOS NUSILEIDŽIA

Tvirtas angliakasių nusistatymas Illinois valstijoje 
jau ima viršų ant kompanijų godumo. Ištisoje eilėje vie
tų kasyklos, kurios buvo uždarytos nuo balandžio 1 die
nos, pradėjo atsidaryti, pasirašius kompanijoms sutartį 
su angliakasių unija, paliekančią Jacksonville algų 
skalę.

Telegramos praneša, kad šią savaitę tą sutartį pa
sirašė Old Ben Coal korporacija, valdanti dvyliką ka
syklų Franklino ir Williamsono kauntėse; paskelbė taip 
pat savo sutikimą priimti unijos sąlygas ir Franklin 
County Coal kompanija.

Pietinėje Illinois valstijos dalyje pasirašė septynios 
kompanijos. Saline kauntėje, kur nuo balandžio 1 dienos 
streikavo 2,700 angliakasių, dabar visi darbininkai grįž
ta į darbą, atnaujinus kompanijoms sutartį su unija. Be 
to, ir Centralia Coal kompanijos manadžeris paskelbė, 
kad susitarimas su unija esąs padarytas ir dviejose 
kompanijos kasyklose tuojaus prasidėsiąs darbas.

Reikia manyt, kad po šitų susitarimų neims daug 
laiko, iki nusileis angliakasių reikalavimams ir likusios 
kompanijos Illinois valstijose. Atrodo todėl, kad iš ši
tos kovos darbininkai išeis pergalėję. Vienintelis daly
kas, kuris davė galimumo jiems laimėti kovą, tai — jų 
pasitikėjimas savo unija.

Jeigu angliakasiai butų paklausę'komunistų, kurie 
šaukia darbininkus kovoti ne prieš kasyklų kompanijas, 
bet prieš unijos viršininkus, tai mainieriai, be abejonės, 
butų prakišę. ■

riusios panašios į fašistišką Italiją.
Amerikoniškas ku-klux-klanizmas tikrumoje ėjo

tuo pačiu keliu, kaip ir italijoniškas fašizmas, — su tuo 
tik skirtumu, kad klaniečiams teko dėvėti kaukes ir 
slėpti savo žvėriškus darbus nakties tamsumoje. O fa
šizmas Italijoje veikė atvirai, kadangi jį rėmė karo va
dovybė, policija ir teisinai. Ačiū šitai paramai Italijos 
fašizmas ir laimėjo pergalę, kuomet Ku-Klux-Klanas 
Amerikoje susmuko.

Skaitytojų Balsai
{Ui išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]'

BOMBA MILANE

Prieš pat atidarysiant metinę prekybos parodą Mi
lane (Italijoje) įvyko baisus bombos sprogimas ties 
Piazza Giulio Cesare ir užmušė keturioliką asmenų, o 
keturios dešimtys tapo sužeista. Pro sprogimo vietą tu
rėjo pravažiuoti karalius Viktoras Emanuelis pakeliui 
j parodos atidarymo ceremonijas, ir tik dėlto, kad jis 
dešimtį minučių pavėlavo, jisai išliko gyvas.

Italijos valdžia dabar, sako, uoliai ieškanti piktada
rių, kurie tą bombą padėjo, norėdami nužudyti karalių. 
Per spaudą ji skleidžia nuomonę, kad bombininkai esą

Visliomis dar sykį 
Tylinčiam

Menkos vertės tegali būti pa
stabos asmens, kurs kalba ar 
rašo apie tokį dalyką, apie kuri 
pats mažai tenusimano. Tokių 
eilei priklauso Andrulis, Tylin
tis ir kiti taip vadinami laisva
maniai, kuomet jie kalba apie 
religijos dalykus. Imkime kad 
ir Tylinčio rašinį apie visuomy- 
bę “Naujienų” 74 nr. Pastara
sis religinių idėjų (dievybės, 
sielos, vėlės, tikslumo ir kt.) ir 
dorovės sistemos, kas kiekvie
noj religijoj yra svarbiausia 
dalykas, jis visai neliečia, o tik

si tie klausimai butų naujai iš
rišti?! Ar nepakanka, kad 
svarbiausi dalykai — religinės 
idėjos—butų nauji? Tokio reli
ginio mokslo, kokį aš paskel
biau, tokios religijos lig šiol 
niekas nebuvo girdėjęs, ir vi- 
suomybė yra tikrai nauja reli
gija. Ji tiek yra nauja, kad 
patiems liberališkiausiems šen 
tikiams— metodininkams, uni- 
tarams, universalistams—ji at
rodo šūksniu, o ne žinksniu pir
myn.

Tylinčio besama perdidelio 
politikieriaus ir jam ne vien sap
ne vaidinasi despotizmas, iš
naudojimas... Su tokiais asme
nimis man, ne politikieriai, ben
dros kalbos nesiranda.

* —Visuomis.

Laiškas Redakcijai

iracinc ana Atlantic rito to J

Dr. Marna S. Poulson, prezi
dentas New Jersey Anti-Saloon 
League, liko teismo rastas kal
tas už apšmeižimų trijų teisė
jų. Teisėjas nubaudė jį $500, 
nors kaip pats sakosi, norėjęs 
pasiųsti jį kalėjimai!. Bausmę 
sušvelninęs tik atsižvelgdamas 
į jo “rūbą” — Poulson yra me
todistų kunigas, žinoma, kun. 
Poulson pabaudos nemokėjo — 
padavė apeliaciją.

Narkotinės kulkos

Kas daugiausia rūgo? i
D-ras Frisch sudarė statisti-j 

ką iš kurios sužinome, kad iš 
100: literatų ir laikraštininkų 
ruko paperosus 99 žmonės, gy
dytojų 97, diplomatų 82, teisi-' 
ninku—advokatų 80, bankinin-1 
kų 78 ir profesorių 61.

Muzikų ruko tiktai 45 iš 1OO, 
o kunigai tiktai 24 iš šimto.

Tol. Boulevard 0214
Plumbing, Healing

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

<604 So. Paalina St., Chieago, III.

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

Naujausiu bildu ir vaistai*. Duodame gc- f 
riuusiuti treatinentUB. galvai. lAgydome Į 
ploiRkariAH. nulaikomi' plaukt) kritinių ir 
ai gaiviname. plaukus. Uoliausios pasek- 
ničs. Ateikite Aiandie.

INDIA LABORATORY
1407 Milwau'kee Avė.

BUDRIKO 
KRAUTUVE

Sustiprins Nervus
ir Abelną Jėgą

Seni žmonės, kurie pergyvena savo besikei
čianti amžių arba vyrai ir moterys, kurie sa
vo jaunose dienose yra praradę savo stipru
mų ir jėgas, kurių nervai yra silpni, ir kurių 
svabesnieji kūno oganai yra neveiklus, tokie 
žmonės būtinai turėtų pabandyti Nuga-Tone 
tiktai per keletą dienų ir pastebėti puikų pa
sitaisymų, kuris seka po jų vartojimo.

Per 35 metus milionai silpnų, sergančiu 
žmonių surado j Nuga-Tone tikrų palaimų. 
Jos suteikia naują stiprumų ir vikrumą dėl 
kiekvieno nervo, dėl kiekvieno muskulo, kiek
vienam organui, ir jei jus jaučiatės silpnas 
ir nesijaučiate kaip reikia, pabandykit ftias 
ir jei j 20 dienų jūsų sveikata nepasitaisys, 
sugrųžinkitc likusias gyduoles savo vaistinis- 
kui ir jis maloniai grąžins jūsų pinigus. 
Tiktai žiūrėkite, kad gautumėt Nuga-Tone-. 
niekas negali užimti jų vietos.

visados buvo ii- bus Lyderiai Radios. 
Kas vėliausio ir geriausio, viską ir 
kainos žemesnės kaip kitur!

Victor Ortophonic Radiola, Atwa- 
ter Kent, Brunsvvick, Radiolas, Ho- 
ward, Radiola, Spartai), Senora RCA 
Radiolas. Didelis pasirinkimas.

Norėdamas įsigyti gerą Radio tik 
pašauk Budriko Krautuvę — Telefo
nas Boulevard 4705, o bus jums pa
demonstruota dykai jūsų namuose.

Radiola 17 sn tobomis $157.50 
Atwater Kent 37 su tūbomis $114 
Freshman 6 tūbų Electric $87.00 
Brunswick Radiola Combinacija už 

$99.00.

JOS. F. Bllllilh
(Korporacija)

3417-21 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Pirkit nuo musų olsello kai
nomis. Copper coli rasinis Šil
dytuvus virtuvės boileriui, 
$5.86- Klauskite Pono Musil.

Peoples Plumbing & 
Hcating Supply So.
4PO Mihvaukee Avė., 

4U1 N. Ilalsted 8t.
. Haymarket 0075—0076 

L -

anarchistai arba frank-masonai. Bet visos aplinkybės, 
kuriose įvyko ta ekspliozija, kelia įtarimą, kad kaltinin
kai randasi visai ne toje pusėje.

Pirmiausia, labai keista, kad bombos sprogimo me
tu premjeras Mussolini buvo ne Milane, bet Romoje. 
Italijos diktatorius nepraleidžia nė vienos didesnės iš
kilmės pasirodyti prieš publiką ir pasakyti jai smarkią 
prakalbą. O metinė prekybos paroda Milane esti visuo
met rengiama su didžiausiomis ceremonijomis. Net ka
ralius važiuoja ją asmeniškai atidaryti.

Paskui, nesuprantama, kodėl demonstrantams, ku
rie buvo pasitikę karalių geležinkelio stotyje Milane ir 
lydėjo jį per keletą blokų gatvėmis, buvo įsakyta eiti 
tiesiog parodos vieton, o karalius po to važiavo kitu ke
liu ir tik su savo palydovais.

Netikėtina, kad Viktorą Emanuelį butų kėsinęsi 
nužudyti anarchistai arba masonai, kadangi dabar visi 
žmonės Italijoje žino, jogei karalius beveik jokios rolės 
politikoje nebevaidina. Nesenai jisai turėjo susikirtimą 
su fašistų vadu dėl naujos krašto “konstitucijos”, kuri 
paveda visą galią valstybėje fašistų partijos generalei 
tarybai. Bet, atsisakydamas tą konstituciją patvirtinti, 
karalius galėjo įgyti radikališkuose elementuose tik

apeigas ir statutą. x
Kaip rodo religijų istorija, 

naujos religijos atsiranda sink- 
rezio arba mechaniško suliejimo 
keliu (pavyzdžiui krikščionybė 
iš nioizybės ir stabmeldybės, 
niazdaizmas iš parsybes ir kri
kščionybės, teosofija iš vedan
tus ir krikščionybės) ar sinte- 
zio arba esminio suliejimo ke
liu (pav. mahomedybė iš Ma
hometo mokinimo, elenybės ir 
vedantus). Manuji religija yra 
sintetiška, nes joj atsispindi visų 
religijų gerosios pusės. Tačiau 
čia visos religines idėjos ir do
rovės pagrindas yra visai nau
jai suprantami ir pamatuoti. 
Religijos kūryboj aš elgiuos 
analogiškai mokslininkui-tyrine- 
tojui ir kokio mokslo vadovėliu 
statytojui: kas iš žinomo pa
seno, prieštarauja teisybei, tas 
atmetama, o kur iš ankščiau ži
nomo teisinga, gera, paliekama. 
Kuomet aš savo moksle liečiu 
visus žmogui rupimus klausi-

simpatiją, u ne neapykantą. mus, Kaip galima laukti, kad vl-

Gerbiamieji:—
Reikale skelbiamos Jūsų laik

raštyje ekskursijos į Lietuvą 
laivu Aųuitania gegužio 30 d. 
daugelis skaitytojų rašytus 
man laiškus gavo iš pašto atgal 
neįteiktus. Kodėl? Todėl, kad 
tie laiškai buvo adresuoti tik 
mano pavarde į 25 Broadway, 
New Yorke. šiame didžiuliame 
name, kur telpa greta Cunard 
Linijos dar kelios dešimtys įvai
rių firmų su šimtais patarnau
tojų, laiškanešiai manęs neži
nojo ir laiškus grąžino rašytu- 
jahis.

Apgailėdamas šį nesmagų į- 
vykį, prašau skaitytojus adre
suoti laiškus arba stačiai į 
CUNARD LINE, arba mano 
vardu šiaip: P. Bukšnaitis, Cu
nard Line, 3 Class, 25 BroacL 
way, New York.

Reikšdamas pagarbos ir dė
kingumo žodį, liekuosi

J usų P. BuksnaiUs.

Chicagos muzėjaus zoologinio 
skyriaus direktorius kap. Ba- 
ret Garris išradęs šautuvą, šau
nantį morfijaus kulkomis. Jo 
nuomone mokslas daug netek
davęs dėl to, kad iki šiol retai 
pavykdavo sugauti gyvą arba 
pašautą laukinį žvėrį. Jau se
nai gimusi idėja panaudoti gy
vulių gaudymui narkotinius 
budus, bet iki šiol nežinojo bū
dų, kuriais lengviausia butų 
sugauti žvėrį gyvą. Dabar kap. 
Garris surado, berods, prieina- 
miausį ir lengvinusį tam reika
lui būdą. Jis išrado paprastą 
mechanizmą, kuris gali būti 
pritaikintas kiekvienam šautu
vui. Tai — tam tikra kulka, 
kurios gale yra plonytė adatė
lė. Adatėle sujungta su nar
kotinės medžiagos rezervuaru. 
Kulka įlindusi žvėries odon au
tomatiškai įleidžia narkotinę 
medžiagą, nuo kurios žvėris 
netrukus užmiega ir lengvai 
sugaunamas. Tiesa, ir dabar 
sunku išvengti odos neprakiu- 
rinus, bet kap. Garris Barret 
padirbo tokį šautuvą, • kurio 
šaunamoji jėga nėra labai smar
ki. Bet kapitonas bijo, kad 
blogos valios žmonės galėsią 
naudoti tas kulkas ir prieš žmo
nes. Bet tešaudo geriau mor
fijaus kulkomis, negu papras
tomis, — priduria išradėjas.

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

MAGIŠKAS išradimas prašalina 
skausmų, prakaitavimų, degimų 

kojų iš syk. Prašalina minkštus kor- 
nus ir sumušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimų ir padaro ko
jas taip vėsias ir patogias, kad jums 
sunku ir tikėti! Nėra bėdos varto
jimui. Tik stebėtinai geras paude- 
ris kurj užbarstysit ant kojų. Su
teiks greit pagelbų. Parker’s Foot 
Care šiandie visose vaistinėse.

.sFOIJICAKE

Mi'R iŽkiinliiiM skiepų Jiihu 
■ namui, utlikUtne kurpeiite.

pliuubincą,.. įvesim 
elektrų... Telcfonuoklt urbi*

I rušyklt dėl dykul upskult-
I liurlinu.

COMMONWEALTH 
CONtTRUCTION COMPANV 
8150 h .Užeini: Ava, )8thSt J

PHONt LAFAYETTK 0074
l’rlHlijHk s| Kuponų
B50J W. ;i8lh St., Dept. L.
» KJ lIllH 
AdrcHiiN
Te!.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 SL & Ashland Are.

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš 
kai ištaisytoje 
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatinis 
sekimas nau
jų išrad i m ų 
paveikslu 
traukime ūžti 
krina jums ge
rą darbą.
Be extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
liūs

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niežti? 
Naudokite 

įluffle's)
Ar Jysy Plaukai Slenka? 

Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite 

Rilfflesi
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

Rįiff/es

XXXXXXXXXXXXXXXXXxZXXXXl

Reumatizmas
Sausgele

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVF2I- 

KATOS,”' augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

I
I 

1

HXXXXZXXXXXXXZXXXZXXXXZXX1

Jis daug kentėjo nuo 
vidurių trubelių 

“Brooklyn, N. Y. vas. 28.
— Aš daug kentėjau nuo vi
durių trūklių, bet dabar pra
dėjęs vartoti Trinerio Kartų
jį Vyną, jau praėjo mėnuo ir 
jokio trubelio neturėjau. Jū
sų, Luigi Aversą”, Kas mė
nuo šimtai laiškų ateina su 
panašiais pareiškimais. 'I'rine- 
rio Kartusis Vynas pildo pa
žadus: išvalo vidurius, gelbs
ti virškinimui, apetitui, sukie
tėjimui. Rašyk Jos. Triner (.o., 
1333 S. Ashland avė., Chicago, 
III. ir gausi sempelj dykai. įdėk 
10e pašto lėšoms.

NEMOKAMO SEMPELIO 
KG PONAS.

Vardas .............. . .......................
Gatvė .......................................... į
Miestas ........;..................   C-2

ir tam

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

L . r - m ii -i....—t <1

Už $2 I Mėnesi
Apsidrauskit Save

Nuo visokių nelaimingų atsitikimų, 
ligų, kelionių autoinobiliaitį ir kito

kių nepermatomų negalių

Pilnas apdraudimas nuo nelaimin
gų atsitikimų ir sveikatos netekimo 
dėl vyrų ir moterų visokių užsi
ėmimų, nuo 18 iki 60 metų am
žiaus. Apdrauda išduodama General 
Accident F & L Assurance Corpo
ration, Ltd. įsteigta 1884. Turtas 
$17,014,926.53, 729 Strauss Building, 
Chicago, III. Apdrauda išduodama 
mėnesinių išmokėjimų planu.

Suteikia pagelbą nuo $50 iki $180 
j mėnesį, pagal norą. Klasifikuoja
ma pagal užsiėmimą. Kiekvienas 
nelaimingas atsitikimas 3 metams; 
kiekviena liga 6 mėnesiams; gy
dytojui mokestis $4, ligonbučiui 
25%. Ncreik turėti medikalės eg- 
zaminacijos. Atsišaukit, rašykit ar
ba tclcfonuokil Harrison 6047.

Atsiųskit Kuponą šiandie
Už Ui man nebus jokios atsakomy
bės. To General Accident F A L 
Assurance Corp., Ltd. 310 South 
Michigan Avė., Chicago.
Vairias ..................................................
Adresas ................................................
Tclofonas ............... ..............................
Užsiėmimas ........................... •............ .
Amžius .................... .. .
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| Tarp Chicagos 
Lietuvių

ras stato linksmą trijų veiks
mų komediją “Gyvi nabašnin- 
kai”. Pradžia lygiai 7 v. vak.

Kas girdėt Naujienų 
Laivakorčių skyriuje

Roseland
Susirinkimas negalėjo įvykti.

Musų “progresisčių” 115 kp., 
kuriai, sakoma, priklauso ne
toli 200 lietuviškų mamų, sek-

čiasi viską žinančios.
Ar negeriau Jukelis padary

tų, jei tas moterėles pamokin
tų skaityti ir rašyti? Ir mo
terims butų naudos, ir tokiems 
Jukeliams butų garbės, kad tas

moterėles pamokino
—Ex-progresistė.

(Ale kaip Jukelis mokins mo
terėles rašyti, jei jis pats ne
moka? Rep.)

Coliseum, Wabash prie 15 St.
Prasidės Šiandie

West Pullman Balandžio 14 d., 11:20 vai.
vakare, Niekei Plate geležinke-

Sekniadienyje, balandžio 15 
d., šv. Petro ir Povilo parapi
jos svetainėje Vaičkaus teat-

Už Ką Dievas Su 
Velniu Pykstasi?

KUN. m. X. MOCKUS
Kali >ės Nedalioj, Balandžio-April 
15 d., 1928, 1O valandą iš ryto, 
Mildos Svet., 3112 S. Halsted St.

Kviečia
Liet. Laisv. 1 k p.

liu išvažiuoja j New Yorką p. 
Adomas Yucis, Jadvyga Cher- 
vinski ir Ethvardas VVonso- 
wich, o balandžio 17 dienų visi 
jie laivu ESTONIA išplauks 
tiesiog* į Klaipėdą.

... J- Į <

Nepamirškite, kad jau nebe 
daug laiko rengtis prie gegu
žės 2-ros ekskursijos tiesiog j 
Klaipėdą. Ateikite pasirodavoti.

Laivakorčių Skyrius.

18-ta Gatvė

BALIUS SU ŠOKIAIS;

P-nas Bielskis pertaisė savo ap
tiekę, 1900 So. Halsted St. 
Yra sakoma, kad iš seno ne

padarysi naujo. O p. Bielskis 
ėmė ir padarė. Iš senos savo 
aptiekos jis padarė naujų, ir to
kia dailia, kad mielu įeiti vi
dun, malonu atnešti receptų pa
daryti, dar maloniau atsisėsti 
prie švaraus statelio išgerti so- 
dės, suvalgyti aiskrimo, nusi
pirkti saldainių, cigarų, cigare
tę, kvepalų, graznų, ir, Dieve 
ko toj aptiekoj nėra! Visa, kų 
tik galite gauti didžiosiose vi- 
durmiesčio aptiekose, tai galite 
gauti ir naujoje p. Bielskio ap- 
tickoje.

P-no Bielskio aptieka šioje

madienyje, balandžio 8 dieną, 
turėjo įvykti susirinkimas. 
“Progresistės” susirinko beveik 
visos, tik viena neatsilankė, ir 
dėl jos vienos negalėjo susirin
kimo laikyti. O ta viena esan
ti p-lė Lukoševičaitė “pro
gresisčių’’ kuopos raštininkė. Ji, 
negalėdama dalyvauti susirin
kime, atsiuntė knygas į susi
rinkimą. ' Bet kad visos susi
rinkusios nemokėjo nei viena 
rašyti, tai susirinkimas nebuvo 
laikomas, nes ka>s gi butų tari
mus užrašęs? O jau tų tari
mų, kai susirenka “progresis
tės”, tai pritaria devynias ga
lybes. .

Bet reikia akyvai pasižiūrė
ti į šį įvykį, nes jis daug ką 
pasako apie musų lietuvišką vei
kimą. Kalbama “progresisčių” 
kuopa, kaip jos pačios sakosi, 
daug lavinasi, rengia lavinimo
si susirinkimus, kuriuose Juke
lis arba kitas kuris “profeso
rius” komunistas duoda joms 
lekcijų apie “pirlamintares” 
taisykles, apie Francijos “ri- 
valiuciją”, apie “kumunizmą” 
Rusijoje. Parėjusios iš tokių 
lavinimosi susirinkimų jos jau-

—rengia—

Dr-stė Sus. Brolių Lietuvių

Nedėlioję, Balandžio 
(April) 15, 1928

DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS SVET.

18th Str. ir Union Avenue

apielinkėje, galima drųsiai sa
kyti, dabar yra gražiausia. Ir 

Ine tik gražiausia: tavoro joje 
tur būt bus daugiau, ne kad 
kurioje kitoje aptiekoje. O tai 
svarbu. Kai aptiekoje, kaip ir 
bile biznyje, tavoro mažai, tai 
daug žmonių abejoja ar eiti 
jon, ar ne. Nes kam norisi l?ė- 
gioti iš vienos vietos kiton. Bet 
kai įeini aptiekon, kur laiko
ma tiek tavoro, kiek jo laikoma 
p. Bielskio aptiekoje, tai žinai,

Draugystės Atgimties 
Lietuvių Tautos 
Vyry ir Moterų

— Rengia —

ATVELYKIU ŠOKI 
Subatoj Balandžio 
(April) 14, 1928 m. 
Tautiškos Parapijos 

Svetainėje
3501 South Union Avenue

Pradžia 6:00 vai. vakare.
Įžanga 35c ypatai.

METINIS BALIUS
Rengia Garfield Park Lie
tuvių Vyrų ir Moterų Pa- 

šelpinis Kliubas *

Balandžio 15,1928
Cicero Liet. Liuo^y-

bės Svetainėj
14 St. ir 49 Ct„ Cicero, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare

Bus prakalba ir dalinimas 
žiedų nariams nesirgusiems 
per 10 metų.

Kviečiame skaitlingai at
silankyti.

Rengėjai.

kad gausi ko atėjai pirkti.
Ale ir to ne gana: dalykas 

toks, kad viena svarbiausių ap
tiekus užduočių yra pagelbėti 
žmonėms ligoje—tinkamai pa
daryti receptus. P-no Bielskio 
aptiekoje visi receptų išpildy
mai yra jo palies žinioje, ir jis 
už juos atsako.

Ir ne tik ta aptieka turi visą 
eilę vaistų ir tavorų laikomų 
geriausiose aptiekose. Jo aptie
koje randasi pašto skyrius.

Dabar atminkime, kad per- 
taisytoj p. Bielskio aptiekoje 
jau yra ir sodos fontanas; kad 
jos grindys išklotos patiesalu, 
kad sienos išdabintos, fikčeriai 
nupoliruoti; kad receptų išpil
dymas yra paties p. Bielskio 
žinioje; kad patarnavimas 
mandagus; kad kainos labai pri
einamos; kad susikalbėti (no
rint gauti tokių ar kitokių pa
tarimų) galima bile kuria kal
ba (visų pirma, žinoma, lietu
viškai); kad pašto skyrius ir te
lefonas čia pat vietoje; — tu
rint omenej visa tai, galima pa
sakyti, kad šiandien p. Bielskio 
aptieka yra pilnai moderniška. 
Be to, aptiekos name gyvena 
Dr. Yuška.

Vakar ir šiandie yra dienos, 
vadinamos Grand Opening, taip 
sakyti, parodymas naujos ap
tiekos kostumeriams. Ir per
kantys šiandie pas p. Bielskį 
tavoro ne mažiaus kaip už 50c 
gaus dar dovanų “paslapties 
maišą” — veltui.

— Reporteris.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kas turės kiaušinį gražesnį ir stip

resnį, tas gaus dovanas.
Kviečia visus atsilankyti. Komitetas.

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. Dearborn St.

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly Building. — Imk elevatorj iki 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti gerinusį 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. Specialia 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų, 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. PanedėlyL sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

ROŽIŲ BALIUS
— Rengia —

Teisybės Mylėtojų Draugystė
Nedėlioję, Balandžio 15 d., 1928

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM
3133 South Halsted Street

Pradžia 6 vai. vakare
Vyrams ir moterims įstojimas į Draugystę laike baliaus veltui. 

Rožes bus duodamos veltui.
Gera muzika. įžanga 50 centų.

PAVASARINIS ŠOKIS
Rengia 

Brighton Park Lietuvių Atletų 
ir Pašelpos Kliubas

Subatoje, Balandžio (April) 14 d., 1928
MELDAŽI0 SVETAINĖJE 

2244 W. 23rd Place 
Pradžia 7:30 vai. vakaro

Kviečiame visus atsilankyti į šį šokį; busit už
ganėdinti. Muzika J. F. Pociaus.

KOMITETAS.

Tikietai parduodami Marshall Field, Lyon & 
Healy, Davis Company ir Coliseum Box Ofise.

CHICAGOS ROJUS ATSIDARO
Pavasaris artinasi, paukšteliai čiulba, žolynai ir medžiai žaliuot pradeda, kiekvieno žmogaus kaip didelio, 
taip mažo širdys nutroskusios per visą žiemą durnų smarve vidurmiesčio, trokšta šviežio oro paduksnot. 
Persikelk iš seno surukusio vidurmiesčio Chicagos i šitą gamtos suderintą rojišką naują

Lietuvių Koloniją, Spring Forest, pirmiau vadintas Willow Springs
Arčiausi ir pirmutiniai kalnai nuo Chicagos žemumos pelkių, aukšta ir sveika vieta gyvenimui, visi kalne
liai padengti lapotais pavėsingais medžiais ir krūmais, čionais randasi didžiausi forest preserve parkai, 

tai yra tikras rojus.

Atmesk Viską Atvažiuok Pamatyt
SUBATOJ AR NEDELIOJ, BALANDŽIO (APRIL) 14 IR 15 D., 1928

Bus Didelis Išpardavimas aukštos klesos lotų už negirdėtai žemas kainas

Daržovėms lotai da- EOfift 
bar tik po...............33UU

$100 įmokėti, $10 į mėnesį

50X160 pėd. !4 akro
100X200 pėd. ’/2 akrų 3 ■ vU 
ir aukščiau lengvais išmokėjimais

BIZNIO LOTAI ant 87 gat. ir 
Archer Avė. gatvekarių linijos, 
geri kampai bile kokiam bizniui. 
Kaina tik po fl* 4 CEfl

$300 įmokėti 3 ■ jOOU 
Ir aukščiau

Kurių kainos be paliovos užaugs 
10 kartų tiek, kol pabaigsi mokėti.

CMICAOO

J

‘ SPRING 
FOREST. ILL

S.P.Kaxwel/ Ccx 
Artk4t\Art et .

JAU TIK 4 METAI IKI PASAULIO VYSTAVOS, 100 METŲ SUKAKTUVIŲ MIESTO CHICAGOS, KU
RI ĮVYKS 1933 M. Todėl mes kiekvienas turime naudotis proga pirkimo žemės, lotų kuodaugiausia, nes 
per sekančius 4 metus žemės, lotai kils aukštyn taip smarkiai, kad mes kiekvieną metą dubeltavosime savo 
pinigus įdėtus, kurie tik rizikavosime. —

S. P. KAZWELL
(S. P. Kazlawski, žemės savininkas)

Archer Avė. & Spring St. P. O. Willow Springs
% mylios j vakarus nuo Kean Avc. Telephone Willow Springs 61

Subdivižino ofisas atdaras kožną dieną ir nedėliomis nuo 11 v. ryto iki (> v. vakaro

Pavasario Linksmybių Vakaras
DAINOS-JUOKAI IR ŠORIAI

Tai įvyks

ATVELYKIO VAKARE, BALANDŽIO 15,1928
Pradžia 7 vai. vakare

LAWN-MANOR COMMUNITY CENTER SVET
6641-43 South Troy Street (arti Marąuette parko)

Rengia
SUSIVIENIJIMO LIET. AMER. 260 KUOPA

Pelnas yra skiriamas dėl S.L.A. 260 kuopos jaunuolių sporto 
skyriaus “basebolo jaukto” kostiumams įsigyti. Artistai ir 
dainininkai maloniai sutiko dalyvauti be atlyginimo sekanti: 
pp. O. Biežienė, S. Čerienė, V. Volteraitė, adv. A. Olis, Dr. 
K. Kliauga ir juokingas juokdarys-artistas A. Vanagaitis.

Artistai remia musų jaunuolius, tad remkime ir mes. 
Tikietai $1, šokiams 75c. Kviečia KOMISIJA.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Sodeikos koncertas
Dain. A. Sodeika rengiamas
koncertas Chicagoje gegužės d.

Jau keletas mėnesiu kaip at
vyko j šią Atlantiko pusę pir
maeilis Lietuvos operos artis
tas, A. Sodeika, baritonas. Da
bar jis koncertuoja po rytines 
valstijas, gi į musų Chicagą at
vyksta gegužės 9 dieną, kur 
jam yra rengiamas koncertas. 
P-nas Sodeika yra mums žino
mas, nes jis muzikalę pradžią 
gavo Chicagoje. Vienu tarpu 
jis buvo ir Birutės vedėjas. Be 
abejonės, mes susirinksim pa
siklausyti jo dainų ir pasigerė
ti jo artistiniais gabumais.

—I). M.

Nušovė savo 
broliuką

Frank Lucas, 15 metų, žaidė 
su nedideliu 22 kalibro šautu
vėliu savo namuose 319 E. 120 
PI. Jis pradėjo taikyti į savo 
broliuką \Valterj, 9 metų, įsi
spaudė gaiduką ir — Waltrris 
krito mirtinai sužeistas. Vakar 
\Valter pasimirė Burnside li
goninėje. Frankis teisinasi po
licijai, kad jis manęs, jog šau
tuvas buvo neužtaisytas.

Signum temporis
— Ar tamsta nesergi? .

Eik tamsta po velnių! 
Pačiam tamstai, man rodos, 
kažko pastogėj truksla?

— Ne, man nieko netrūk
sta. Aš tik uescnai išlaikiau 
kvotimas ant daktaro ir dabar 
ieškau ligonio.

Gerai palaikė
Vienam restorane vienas po

nas apmoka sąskaitą tiesiog 
kasoje. Seimininkas, sąskaitą i 
kiūrėdamas, jam sako:

— Bet čia tarnas nepriskai- 
tyta.

Taigi juk aš tarno ir ne
valgiau, — svečias atsako.

NAUJIENOS?]
GARSINKITĖS
_____Graboriai_____

S. D. UCH1VICZ
Lietuvis Graboriua Ir 

Balza m notoj a*
2314 W 23rd Pi.

Cbilaro. 1IL
Patarnauja laidotu vi - 
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevdt 2515-2516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas, 
laidotuvėse ir kokiams 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad natūri
nio išlaidą užlaikymui 
skyrią.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

4i47 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

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

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS "I
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2514—2545

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

ATYOAI ŠEIMININKUJ!!!
žemiausios kainos ant maliavų ir aliejų

Štai yra kai kurie specialai dėl šio išpardavimo
1 galionas aliejaus .................................................................................. 98c
100 svarų Dutch Boy White Lead ......................................... ,....... $12.25
1 galionas vamišio ................................................................... $1 ir daugiau
1 galionas malevos ................................................................... 1$ ir daugiau

Visas tavoras garantuotas
Kenas rakandų valytojo dykai prie kiekvieno pirkinio 

už $1 ar daugiau

SAMUEL HELMAN
Pardavinėtojai

PAINTS, WALL PAPER, BRUSHES, VARNIŠKES, ETC.

1421 So. Halsted Street Phone Canal 5063

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
J2th STREET

Tai. Kedzia 8902

3514*16 Roosevelt Kd. 
arti St. Louig Avė. 

CHICAGO, ILL.

Generalis
KONTRAKTORIUS, S. A. ZOLP

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

SS

BANK
O//CA&0

Kur Randasi Jūsų
APDRAUDOS DOKUMENTAI? 
PILIETYBES POPIEROS? 
MORGIČIŲ POPIEROS? 
BONAI?
KVITOS?
LAIKRODĖLIAI, ŽIEDAI?

Kur randasi jūsų labai brangus dokumen
tai?
Ar jus galite surasti juos kaip tik jums 
prireikia?
Čionai, apsaugos skrynutėj, už $3 j metus 
— jus visuomet rasite. Taipgi žinosite, kad 
jie yra absoliučiai saugus — galite juos 
pasiimti kada tik norite.
Atsilankykit ir pamatysit kaip tai yra 
lengva atlikti.

CENTRALZSTBANK
TRUSTINE KOMPANIJA 

1110 West 35th Street 
CHICAGO, ILL. .

Vaistijinis Bankas

Si

Biržos Bankas Įįį
šs šs

B LIETUVOS j KANADĄ
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 oKumentus atitraukimui j Kanadą, dėl vyri;, 
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
Parduodame visokios rūšies Parlor Setus žemiausiomis 
tiesiog iš dirbtuvės. Ateikite ir persitikrinkite musų teisingu pa
siūlymu. '

Brisk Parlor Mfg. Co.
3016 Archer Avė.

Biznio Tel. Lafayette 5053

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegijų; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prie! gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms,B 
kreipkitis, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
URS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
8252 South Halsted Street

Viršui Unlversal

State Bank ....

Moterys ir mergi

noj kreipkitis su 

eikalaia nuo 12 iki 

■ vakaro. Kitu lai- 
kd Dilini sutarti

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

Naprapatč
3249 S. Morgan St.

Patarimas dvkni

AkiųGydytojai_____
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivts akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas' 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 12 vai. po p.

4712 South Ashland Avė.
Pilone Boulevard 7589

25 MĖTĮ) PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių !

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

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

Phone Canal 0523

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis 4kių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Lietuviai Daktarai
Dr. J. J. Kowarskas 

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 8.

Prospect 1028
Res. 2859 S. I^eavit St., Canal 2880 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res^ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai
Telephone Hemlock 0066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Kay Laboratorija 
7054 S. Weatern Avė. 

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:60 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Office Boulevard 7042 ____
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenia

Ant Zaleskio Aptiekoa 
CHICAGO. ILE.

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Dresel 9191

DR. A. A. ROTH
Ruas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

. Ofisas: 3192 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

i Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
I Nediliomis ir iventad. 10—12 dieną.

A. K. Rutkauskas, M. D 4442 South VVentern A venų e 
Tel. Lafayette 4146

V a I a n d o ■
nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvraukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pasral sutarti

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletini šviesa ir diathermla

Rea. 6660 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATOR1S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Cbicavo. III

Telefonas Boulevnrd 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 8 dieną ir 6:80 iki 9:80 v
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago. III.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1724 S. Loj/mie Street 
Kampas 18th St.

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

Rasidence Tel. Fairfax 6858

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai_____

Ofisas
4729 South Ashland Avense, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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

DR. M ARGERIS
8421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80 iki 
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

DR. ELLEN L. COLLEY 
OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju akis, Pritaikau akinius, 
Išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkway Bldg. sekamos 

durys nuo Parkvvay teatro 
OFISO VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 12 dieną, nuo 1 iki 
5:80 ir nuo 7 iki 9 

Uždaryta utarninko ir ketvergo vak. 
Tel. Pullman 0463

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

Tel. Kenwood 5107
V alandor

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel Victory 7188 
Re z. Tq1. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. HaTsted St.

Ofiso ir Rea. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rea- 3201 South Wallace Street

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

DOWIAT—S A SS 
1707 W. 47th St;

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai, po pietų

____ Įvairus Gydytojai
GYDO

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

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos] 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki II. 
Nedėlioj nuo 2:86 iki 4:80 ▼. po pietą

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Ras. Telephone Plaza 8200

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS —

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

Gydo stalgias ir chroniikas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110 

Naktj So. Shore 2238, Boulevard 6481

Dr. Elleonore 
Murphy

Speęialistė moterų ir vaikų ligų.
Gimdymai prirengiami namuose, 

kainos nebrangios.
Prie patarnavimo išlavintos 

nursės
3032 W. 111 Street
Tel. Beverley 10055

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

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

Advokatai
K. Jurgelionis 

ADVOKATAS 
i3335 So. Halsted St

Tel. Yards 0141 
Galima matyti vakarais, sulyg pa

skyrimo telefonu.

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Weat Washington Street 

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

Namų Tai.: Hyde Park 8895

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn StM Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1319

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj n-u 11 ryto iki 1 v. p. p.

JDHN R. RORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 96D0

A. A. GUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
TeL Randolph 1034. — Vai. nuo 9- 8

V h ku rtiis
8241 South Halsted St 

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

Fštny&ioa,



šeštadienis, balan. 14, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

rinkimų — žinote kas atsitin
ka. Taip darosi todėl, kad dau
guma piliečių nepaiso savo rei
kalų, ant kiek juos liečia po
litika.

Neužmirškite, šiandien rinki
mai, balsuokite visi. —Tas pats

For RentBusiness Service 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Cicero
Iš Birutės

šiandien rinkiniai. Lietuviai 
stato p. Pociaus kandidatūrą j 
miesto mokyklų trustisus. Po
cius, be abejonės, bus išrink
tas, o taksų pakėlimas bus at
mestas, nes tam pakėlimui nieks 
nepritaria.

Partijos buvo ir bus. 
ke rinkimų vieni kitus 
niekina; ir vieni ir kiti 
prižadų pilnus kibirus;

Sezonui užbaigti vakaras.

UPHOLSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge
riausi darbą. Ataišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom. 

NORTHMORE UPHOLSTERING
SHOP

6409 North Leavitt St 
Tel. Briargate 6815

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome i porą dienų 

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

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų 
su 
ir

RENDAI 5 kambarių fialas, mau
dynė, elektra. Renda $25.00 i mė
nesį. Vienas blokas nuo Archer Avė.

5211 So. Kildare Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Lai- 
visaip 
duoda 
o Po

PRANEŠIMAI
Liet. Laisvamanių 1 kuopa rengia ralės paramos, 

prakalbas nedelioj, balandžio 15 d.
10 vai. iš ryto, Mildos svet., 3112 S.
Halsted St. Kalbės kun. M. X. Moc
kus. —Komitetas

Sekmadienio vakare, balan
džio 29 d., Lietuvių Auditori
joje Birutė su Šimkum atsi
sveikina ant visados ir baigia 
muzikalį sezoną. Tai bus įdo
mus koncertas, kurį rūpestin
gai prirengs komp. Šimkus, šio 
Birutės parengimo mes priva
lome nepamiršti, nes jis bus 
surengtas pastangomis vieti
nės Birutės, kuri reikalauja mo- 

Tiesa, mes tu
rime laimės matyti ir girdėti 
įvairius artistus, vienok jie pa- 

i sirodo ir vėl išnyksta, o Biru- 
| tė darbuojasi musų tarpe , per 

susi-

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam Ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir L t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Tclefonuokit
Diversey 5067

PASKOLINSIM nuo $59 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitago 1199

reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

28t0 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PIANAS, 5 šmotų ' miegruimio se
tas, valgomo kambario setas, vir
tuvės cabinet, paveikslai, viskas ne
brangiai. Turit pamatyti, kad įver
tinus. 3644 Leland Avė., Keystone 
8058.

Situation Wanted
Darbo Ieško

HELBERG Bros, turį pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 617-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

PARDUOSIU savo grojiklį pia
ną, išrodo ir groja kaip naujas, už 
$95, $40 cash. kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

GROSERNĖS fikčeriai — skalės, 
blokas mėsai kapoti ir kiti reika
lingi bučernei dalykai, nebrangiai.

3601 So. Washtenaw Avė.

Draugystė Lietuvos Vėliava A. 
No. L laikys savo mėnesinį i 
rinkimą Balandžio 15, 1928, kaip 
pirmą valandą, paprastoj svetainėj. 
Draugai ir draugės malonėkite at
silankyti ant susirinkimo.

Motuž, Piimininkas 
Dabulski, Sekretorius

MALEVOJU, popieruoju, craftex, 
tiffany darbas garantuotas. Darbas 
ir materiolas pigiai.

Tel. Ardmore 1078

J.

ilgus metus. D. M.

GARSENYBĖS DETROITO 
RISTYNĖSE

CEMENTINIS DARBAS, marini
mas ir karpenteriavimas visokios rų- 
šies., bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. Teikiam anskaitliavimus. 
Aaron Miller, 2913 N. Sacramento 
Avė. Phone Irving 7909.

Požėla, kurio dar nic-
atsilankyti ant susimi- |<as ngra 

A n. a 1 . t t- . J Iv « v I • 1 »• • '

i losi su 
šaulio 
Detroitą, ristis su pagarsėjusiu 
ristikų Ernest E<iwards, kuris 
ir tvirčiausius ristikus guldo 
kaip šieną. Ar įstengs Požėla 
ir šj drutuolį paguldyti? Jei 

23rd neįstengs paguldyti, tai kas 
nariai ir |)US? Nes juk ristynčs eina iki 

llitrcs A.V 4VI V»von«i'ir<y vi Į si SU- .
sirinkimą, nes yra daug dalykų dėl galutinos pergales, 
aptarimo. i . , .

Ir kitam lietuviui teks ginti 
savo garbę. Vidutinio svorio 

j pasaulinis čempionas Jolinny 
susiims su Relgijos 

Wanderlind. Ku- 
lieluvis

Teiksitės 
kimo, kuri;
1 vai. po pietų, S. L. A. 
Fuller Park Club Room, 
ir Princeton Avc. šiame 
me bus renkama Centro 
ir delegatai j Seimą.

— Valdyba.

; atsibus 15 d. balandžio 
pietų, S. L. J 
k Club Room

174 kp., 
4flth St. 
susirinki- 

Valdyba

Draugystėm Dr. Vinco Kudirkas 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš-1 
tadienj, Balandžio-April 14 dieną, i 
M. Meldažio svet., 2242 W. 1 
PI., 7:30 vai. vakare. T 
narės kviečiami atsilankyti j šį su-

Kaul'ikis, rast.

šimtais geriausių pa- 
ristikų, vėl vyksta į

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

819 W. Adams St. 
Moriroe 1946

TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER
625 W. 48th PI. Yards 1034

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapu. Mes matrasu 
specialistai. Paimam ir pristatom į 
namus.

644 E. 43 St. 
Drexel 2287

Detroit, Mich., S. L. A. 352 kuo
pos susirinkimas bus laikomas ne- 
dėlioj, 15tą dieną balandžio, Did- Mayers 
žiojoj Lietuvių Svetainėje, prie Dix v - >
Avė. ir 25-tos gatvės. Pradžia an- čempionu f 
tra valanda po pietų. Nariai, ku- ris jll bllS tvirtesnis! 
rie dar neprigulite prie 352 kuo
pos, o manote prigulėti, tai kreip
kitės prie J. Alvino, 6312 Tarnow 
Avė., 21-mos kuopos raštininko, rei
kalaudami persikėlimo lakštu, j 352 
kuopą.

— J. Overaitis, Fin. Rašt.

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

Visas darbas garantuotas. Atsišau- 
kiam bile kur 3546 N. Ashland Avė. 
Buckingham 0G75.

Dar risis detroi t iečiai, už 
Detroito čempionatų — bulga
ras Jordanoff su graiku Bor- 
cius. Kuris jų laimes?

Lietuviams šios rislynės bus

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Heating, iron ir tile drainage. Plum- 
bingo ir šildymo sistemos įvedamos, 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St.
West 0017

Taupyk Parankus Taupymus. 4 ,
Universal Building and l.oan j Lietuviams šios rislynės bus 

Association, laiko susirinkimus kas bį | lietuviai Čem-

buvo atidaryta balandžio 3 dieną, i pienai bandys apginti SUVO gai’- 
Yra lengvas klojimas, su maža su- . j čempiono vardus ant Ilia- 

r; ! vėjo. l<iStynCs nu. uut^die- 

nyti gerus nuošimčius. Del platės- . i 17 ,1 X-15 v V. SW-nių informacijų taupymo, būdavo- n<’ 1Z. a”. , v‘ v
jinio ir skolinimo pinigų, kreipki- taillėje prie 1313—19 rerry 
tės Universal Building and Loan __ N.Association, 2505 W. G3rd Street, I dVe,» dlU nusse11
Hemlock 0800. ---------- — - ■ 1 "■

$5 ĮMOKĖTI

KITUS Į
3 METUS

MŪRINIAI ir mediniai namai, 
garažai, porčiai, pakeliam namus, 
pertaisom, įdedam cementinius pa- 
matus, n«lis,
malevojam, plasteriojam, jvedam 
plumbingą, visas darbas garantuo
tas, telefonuokit dėl dykai apskait- 
liavimo, Brunsvvick 4707.

AJAX C0NST11UCTI0N C0.

“Naktis Baltijos Pakrantėse”
3 aktų melodrama, parašė ir sta

to scenoje artistė M, Dundulienė, 
gegužio 2, 1928, C. S. P. S. svet., 
1126 \V. 18 St. Malonėliau, kad 
draugijos, kiiubai ir pavieni artis
tai nerengtų tą vakarą nieko, o at
silankytų į mano surengimų.

M. Dundulienė.

Balandžio 22 d.
Tą dieną bus 

Išleistuvių

Atsiminkit 
Ncdėldienis. 
BABRAVIČIAUS 
certas, Lietuvių Auditorijoj.

Bus 
ART. 
Kon-

įcLASSIFiED MŪS.]
Educational

____________ Mokyklos

LIETUVIŲ ATYDAI.
l'avasanui ir vasarai bandykit creanicarth 
mhI ant «avo žolčs ir kvietkų. $5 Jardui 
arba $1.75 buteliui. Taipgi krūmeliai. Rei
kalaukit veltui knygytųs: kaip užlaikyti 
daržą. .

OTTO W1TTBOLD NURSERY.
0758 Lulitu Avė., 1'alUade 5220-2172

A

LotųLietuvių Tautiškų Kapinių 
savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas susirinkimas įvyks neda
lioj, Balandžio (April) 15 d., 1928, 
Mildos svetainėj, 3112 S. Halsted gramatikos, 
St., 1-mą valandą po pietų ant 2rų | knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
lubų. Būtinai dalyvaukite, nes ran- mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
dasi daug svarbių reikalų dėl ap- sistema stebėtinai greitai užbaigia- 
tarimo kas link 30 d. Gegužės Ap- rna pradini mokslą į devynis mėne-

- Kviečia ' sius; aukštesnį mokslą į vienus me-
Kapinių Valdyba. | įUS Amerikos Lietuvių Mokykloje

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

sintaksės, aritmetikos,

Musų mokyklos nauja

vaikščiojimo. Kviečia

šiuomi prašau visus gimines ir 
draugus susirinkti April-Bal. 15 
dieną po sumos pas mane dėl ap- 
vaikščiojimo 50 metų gimimo die
nos sukaktuvių paminėti.

VLADISLOVAS MAZILIAUSKAS, 
3213 So. Halsted St.

Bridgeportos. — Draugystė šv. 
Petronėlės rengia iškilmingą vaka
rienę ir šokius atminčiai 15 metų 
sukaktuvių draugijos gyvavimo. Va
karienė ii* šokiai įvyks balandžio 
(April) 18 dieną, 1928 m., Ghicagos 
Lietuvių Auditorium didžiojoj ir 
mažojoj svetainėse. Tą vakarą 
įvyks paglrbimas narių katros pri
sirašė į draugiją 1917 melais ir per 
10 metų neėmė jokioš pašalpos. 
Joms bus duodamos dovanos vertės 
s|0 ii- gyvų rožių Dukatai. Nuolan
kiai kviečiame visus .skaitlingai at
silankyti, nes bus parengta gardi 
vakarienė. Dar be to yra pakviesta 
gera muzika, prie kurios galėsime 
pasilinksminti. Nepamirškite visi 
atsilankyti. Kviečia Draugija.

jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsimo įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 

'te ’abelnai ir visose mokslo šakos* 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

2206 Milvvaukee Avė.

KARPENTERYS
Dirbu visokius darbus; malevoju, 

popieruoju ir cementinį darbą atlie
ku gerai ir pigiai visiems žmonėms.

WM. MITREWITZ,
739 N. Troy St.

Tel. Nevada 8345
PJŪKLŲ TAISYTOJAS. — Tai

sau pjūklus, ir kitus mekaniškus 
įrankius. Nebrangiai ir greitai.

1807 So. Peoria Street

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

GARANTUOTAS plumbingas, gas 
fitting ir suros, išmokėjimais. Tei
kiam apskaitliavimą.

FRED W. SORGE 
1013 N. California Avė.

Humboldt 7946

P1SKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION COMPANY 

Namai, garažai, porčiai, skiepui niurni Hpc- 
ciuluiuuH. Dabar laikas pradėti. Atsibuukit.

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION CO.

Tel. Belmont 8928 
Adrcs: 4947 Schubert Avenue

Financial
Finansai-Paakoios

ATYDON LIETUVIŲ
Ar jums daro trubelio vidurines li
gos, jei taip, lai bandykit

ROME HERB TONIC
Gamtinės puikiausios gyduolės 
vidurinių ligų, jos turi savyje 
gryniausius žiedus. Parduodamos 
dovaujančiosc vaistynėse.

Arba
R0XY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

nuo 
tik 
va-

MES perkraustom pianus, namų ra
kandus ir tt.Vežam ir toliau. Mes at- 
sišaukiam bile kur, bile kada. Myers 
Moving and Long Distance Hauling. 
4153 Roosevelt Road. Lawn 0409.

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdininjas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 85b W. 
54th St. Buulevard 0536.

A. OLSZEWSKI
8341 S. Halsted St, 2nd Fioor 

Telephone Victory 0563 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 inorgičius ant 

South Improved Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

IEŠKAU darbo prie namų 
symo ar ir kitokio darbo. Esu 
tas ir nusimanąs prio visokių 
bų.

ANDRIUS KUZMICKAS 
1710 Girard Street

tai- 
tvir- 
dar-

JAUNA patyrus moteris paieško 
vietos ant fanuos už gaspadinę. 
Pageidaujama gera vieta. M. J. 3122 
S. Union Avė.

Help Wanted—Malė
JL .t.

REIKIA agentų dėl Life Insu
rance. Lengvas darbas, patyrimas 
ncręikalingas. Mes išmokysime. Kas 
niylčtumčt dirbti, paniatykit mane.

J. A. Dargužas, 
3316 W. 55th St.

Valandos nuo 6 iki 9 vai. vakaro
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošim
ti. Pinigus gausite | 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas. (
Musų išlygos bus jums naudingos.

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8835 So. Halsted St.

SKOLINAM PINIGUS
1 ir £ Morgičiams 

J. A. REDLIN,
5506 S. Albany Avė. Hemlock 0452

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bondi A' Mortgage Co.

1618 Wįv*‘h St.
I. F. Dankovvski, pres.
C. T. Dankovvski, ižd.

PERKAME
!

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1647 West 47th St.

SKOLINAM pinigus už jūsų karą. 
Notas perfinansuojame. Išmokėjimai 
sumažinti. Važinėkit kol išmokėsit. 
Garfield Motor Co. S. E.’ Cor. 55th 
and Wabash. 7715 S. Halsted St. 
Englevvood 0027-0028.

FRUDENT1AI AUTO LOAN8: 
atdaru vakarais. 803 U. (lįst St.. kampus 

Uottagc Grov.c Miihvuy 4111

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500. be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksų, 
assesmentų arba kitokių skolų. Grei
tu pageiba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL F1NANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wellą St.

UŽTEKTINAI PINIGŲ PASKOLAI 
ant pirmų ir * antrų morgičių. 
mos kainos ir komisas, greitas 
tarnavimas. Atdara vakarais ir 
dėlioj.

DAV1D HAAS & CO.
6755 Sheridan Rd. 

Sheldrake 4020

Personai
Asmenų Ieško

Že- 
pa- 
ne-

IEŠKAU Ignaco ir Karolio Ma
tusevičių, Kauno rėdybos, Panevė
žio apskr., Linkuvos parapijos, Va
rsnelių kaimo. Malonėkite atsišauk
ti; arba kas juos pužjstu, praneš
kite.

A. matuzevlciene
Luke Purk Avė., CliicuK'o, 111.

PAIEŠKA U Jono Joniko, iš Lie
tuvos paeina iš Gargždų miestelio, 
Kretingos apskričio. I’askuliniu lai
ku gyveno Danville, III. Turiu svar
bų reikalą dėl jūsų krikšto duktė- 
ries. Meldžiu rašyti arba kas žino 
apie jj, praneškite nuui, už Xų bu
siu dėkingas. A. Šepikas, 12319 
Emerald uve., Chicago, 111,

REIKIA 2 arba 3 lietuvių sales- 
menų dėl pagelbėjimo pardavinėti 
summer resort sąvastis. Geras už
darbis. Turit kalbėti angliškai. At- 
sišaukit šiandie. H. ATW00D, Room 
522, 166 W. Jackson Blvd.

UŽ ALGĄ.
Reikia atsakančiai atrodančių vyrų, 
apie 25 metų amžiaus, į didelę įstai
gą, kurie gali kalbėti angliškai. Už 
tą darbą mokame $50 j savaitę.

MR. KERANSK1 
Room 1514

134 N. LaSalle St.

REIKALINGAS bučeris, supran
tantis savo darbą. 1967 Canalport 
Avė., Tel. Roosevelt 4395.

REIKIA lietuvių pardavinėtojų, 
turi kalbėti angliškai ir būti paty
rę prie Real Estate. Puiki proga. 
Turi turėti paliudymą ir pageidau
jamą, kad turėtų karą. Matykit 
B’RED WILKEN, 6357 S. Kedzie avė.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
prie namų darbo. Valgis ir guolis. 
Turi būti teisingas ir negirtuok- 
lius. Darbas nuolatinis.

5530 Lake Park Avenue
1 Tel 2619

REIKALINGAS barbens su geru 
patyrimu. Atsišaukite

1730 So. Halsted St.

Help Wanted—Eemale 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir vasarą prie rezorto; mo
teris turi mokėti valgį virti 4-rietus 
šeimynoje. Darbas per visą metą.
J. J. BACHUNAS, Sodus, Mich.

REIKALINGA šeimininkė, 'dirb
ti prie namų. Mažų vaikų nėra. 
Mokestis, valgis ir guolis. Reziden
cija 201 So. 18th Avė., Mayvvood, 
III. Biznio vieta: 1222 St. Charles; 
Rd., Mayvvood, III. Z

Furnished Rooms
RENDON kambarys vedusiai po

rai arba merginai. Vieta graži dėl 
pagyvenimo.

6752 So. Artesian Avė.

RENDON didelis garu šildomas 
kambarys, vienam arba dviem vy
ram. A. GREGAITIS, 3243 Emerakl 
Avenue.

RENDAI kambarys, garu apšil
domas. 2610 W. 69th St., 2-ros lu
bos, Phone Hemlock 6972.

RE N DON didelis f rentinis kamba
rys, garu šildomas, tinkamas 1 arba 
2 vyrams arba vedusiai porai. 812 
W. 33rd St. Ist fioor, viršui Univer- 
sal State Banko.

RENDON patogus kambarys ypa- 
tom, randasi, 6637 So. Rockvvell St. 
Netoli Marųuette Parko.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin* 

kų žmonių. Su valgiu $8.00 i savai
tę, bo valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, 1LL.

GRAŽĖS kambarys dėl vedusios 
poros be vaikų arba pavieniems. 
Įlenda pigi. Mts vaikų neturime. 
6216 S. Whipple St., Prie 63-čios ir 
Kedzie Avė. RepubUc 7180.

KAMBARYS ant rendos vienam 
ar dviem vaikinam, su valgiu ar be 
valgio. Kambarys šildomas, su vi
sais patogumais, pigiai. 7110 So. 
Mapjewood Avė.

For Rent
RENDON 5 kambariai, garu gil

domi, aržuolinės grindys, $62.50 j 
mėnes|. 272 N. Fruncisco Avenue, 
Nevada 5112.

.•» ANT pardavimo 3 fialai, 2 fia
lai šiltu vandeniu šildomi, 1 fia
las 7 ruimų, furnas šildomas. Par
duosiu labai pigiai arba mainysiu. 
Priežastis svarbi. 7230 S. Tuhuan 
Avė., Tol. Repubiic 8935,

• j, - . K

20% PIGIAU
ant visų instrumentų 

Garantuotas sutaupymas ant bresi- 
nių, pučiamų ir struninių instrumen
tų, vartotų ir nauju. Taipgi biskį 
?primokėjus mes išmokinsime jus gro- 
i bile kokiu instrumentu.

MR. MACKIE
3209 N. Ashland Avė., 3rd lubos 

Tel. Wellington 1146

PARDUODU 6 kambarių furni- 
čius, kartu arba pavieniu. Išvažiuo
ju Lietuvon. P. PUŽAUSKAS, 
1825 So. Halsted Street.

Rakandai

EKSTRA SPECIALIS BARGE
NAS. JŪSŲ KAINA

GROJIKLIS pianas A-l stovyje, 
turi puikiausi toną, parduosiu už 
$75. Yra 70 rotoriai, benčius ir ca
binet. Dalį pinigais, o kitus išmokė
jimais, 6512 S. Halsted St.„ 1 fl.

DEL PERSIKRAUSTYMO 
f mažesnį apartmentą, turiu par
duoti grojiklį pianą, benčių ir 
rolių už $65. Dykai dastatymas, 
mokėjimais.

744 E. 63rd Street 
1-mos lubos

60 
iš-

Mes priversti esamu parduoti už 
užlaikymą sandėlyj dėl keleto kam
barių rakandus už jūsų pasiūlytą 
kainą. Gražus mohair ir velour sek
lyčios setas, valgomo ir miegruimio 
kambarių setai, pianai, kaurai, kar- 
petai. šis yra didžiausia išpardavi
mas Chicagoj. Atsilankyki! tuojau. 
Geriausis bargenas ir pigiausios 
kainos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. llalsteu St.

PARSIDUODA “Baritonas”, ir 
Basetlis, pigiai. Taipgi reikia mu
zikantų prie naujo Beno, mokanti 
ir nemokanti prašomi atsišaukti.

PETRAS GRAŽUOLIS 
3316 So. Morgan St.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

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

PARDAVIMUI grojiklis pianas 
mahogany (Chunchill), 120 rolių 
muzikos, $250. Seklyčios setas 4 
šmotų, mahogany, skūra dengtas, 
$45. Birds Eye m apie miegruimio 
setas, $150. Žalias ilgas kauras, 
8.6x10.6, $15, 2 atsakanti gasiniai 
pečiai, $7 ir $5. Skūra dengta lova 
davenport, $12. Leonard ice box, 
$15.
122 Roosevelt Rd. Oak Park, III. 

Tel. Euclid 10092

Automobiles
10 DIENŲ 

IŠPARDAVIMAS
DIDŽIAUSIS BARGENAS 

CHICAGOJ

Radio

Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę

TURIU parduoti $100 vertės 
Hovvard radio setą už $45. Geriau
sis bargenas Chicagoj.

Šaukit Juniper 4654

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai 

Buick *27 master 6 coach 
Chrysler '27 70 sedan .....
Essex ’27 coach ..............
Ford ’27 sedan ................
Flin Big six ’26 sedan .. 
Dodge ’26 sedan .............

$825
$795
$195
$350
$750
$525

SANDĖLYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių, verti $1000 —...............- $295
4 kambarių, verti $2000   — $475
$200 Mohair Fneze seklyčios setas — $88 
$450 Friezo seklyčios setas ................. $145
$150 riefiutinis valgomo kambario setas $55 
$185 5 Šmotų walnut miegruimio setas $88 
Coxwc!i krėslai, kaurai visokios rųSies.
5 Arnotų pusryčiams setas ------ --- — $10

COLLINS STORAGE 
5114 Madison St.

Atdara vakarais iki 9, nedalioj iki 5

IS SANDELIO KAK ANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už pusę kainos. 4 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas geras. Išmokėjimais. Atdara va
karais. Mes dastatom bile kur.

AJAX FURNITURE CO.
1432-34 W. Madison St

Storage Išpardavimas
Jūsų progų nuaipirkli uugAtos rųftics for* 

iiiMus, karpetus labai pigia kaina. 
|4 kambarni iuiničiat taip pigiai kaip 
[Grynas mahogany parlorio setas $50. 
/'Mohair frieo” parlorio setai.
ValakiAko rieAučio medžio valgomojo 
bario Ketai, miegkambario setai. 
Wilson karpetai, visokio didžio. 
Coxwell kertės, stalai, lempos ir t. t.

PARAMOUNT STORAGE 
7301 Grecnwood Avė.

$186

kam*

Iš Sandėlio Išpardavimas
Mohair l’arlor setas ............. ............. ....
$350 l’arlor actas ............... ...............
$400 Friezo Purlor setas
Walnut Bedroom setas 
$200 VValnut inlegruimto setus____
Vnlgomo kamb. setas ............... ...........
$150 Valgomo kambario setas____
9x12 VVilton kaurai 
$05 Wilton 9x12 ..... ............. ... ...... ......
$!>5 VVilton 9x12 .......... ....... ................
$50 Coxwell krėslai ....................... ...
AVAILABLE STORAGE

7728-32 Stony Island Avė.
Atdaru iki 10 kas vak., ned. Iki O ▼.

$49.00 
$05.00 
$85.00
$35.00
$55.00

{30.00
45.00

$15.00
$22.00 
$37.00 
$15.00
CO.

MES mokame brangiai už jūsų se
nus rakandus, pečius, kaurus ir t .t. 

BROWN FURN. CO.
1741 W. Madison St. Seeley 5633

Nauji arba Vartoti Rakandai
Sturugyjc, pigiid greitam išpardavimui par

lorio setai, valgomi gotai, miogkambaiio se
tai, taipgi dideliu pasirinkimas visokių ra
kandu ir vartotų karpetų, visokio didžio.

CHI-OAK PARK STORAGE 
3531 N. Clark St.

Warner Storage, 324G N. Halsted
Atdara vakarais ir Nedėliotais iki 5

st.
v. vai.

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražius rakandus, mohair 
seklyčios setas, 10 šmotu valgomo 
kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Galima parduoti dalimis. Keystone 
6738. 4337 N. Albany avc.

NAUJI ir vartoti likę bankrutiju- 
sių rakandai ir kaurai. Tikras bar
menas. Dastatymas veltui. Bald’s 
Furniture, 1142 W. Madison st.

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti savo gražų 3 šmotų seklyčios 
setą, 8 šmotų valgomo kambario 
setą, 4 šmotų miegruimio setą, pa
statomas giažius lempas, 2 kaurus 
llyPJ. Parduosiu dalimis ir pigiai. 
Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti.

2902 W. North Avc., 
kampas Franeiseo avc.

PUIKUS Rakandai ir kaurai 4 
kambarių apartmento. Ist apt., 600 
E. 7tst St., Trianglo 7447.

APLEIDŽIU miestų, turiu parduo
ti pigiai savo gražius rakandus. Par
duosiu dalimis. 1513 N. Ilomuu Avė., 
netoli North Avė.

7715 So. Halsted St.

$595Pontiac ’28 coach
Oakland Landeau Sedan ’27 .... $725
Nash ’26 coach ..........................  $495
Essex ’26 coach ...................... $325
Chevrolet ’26 4 door sedan .... $250 
Buick ’25 Master 6 tourinc- .... $450

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55th St.

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

AUTOMOBILIŲ BARGENAI 
Pardavimui

Oakland 1920 metų -.................... $375.00
Studebaker Special Six Sedan 1924 $250.00 
Studcbaker touring 1924 ...........  $125.00
Hudson Sodan 1923 metų   —— $150.00 
PeorJesa Sodan 1924 meili -------- — $175.00
Ford Sedan 1923 —...................- - $60.00

Šitie via! karai yra gauti i mainus ant 
naujų Studebakerio karų, pertat parsiduo
da visi labai pigiai. Jeigu esate nusitarę 
pirkti nauji Studcbaker arba bile kurj 
iA senų karų — duokite žinią telefonu 
Victory 1090, mos pribusime asmeniškai 
ir duosime Jums tinkamą patainavima. 
Musų įstaiga randasi Bridgcporto koloni
joje ant 31-moH gatves — 100 pėdų i 
vakarus nuo Halsted St. Prie pirmos pro
gos kviečiam savo tautiečius pamatyti mu
sų įstaigą ir 11128 metų puikius Stude
baker automobilius, taipgi mnų karų bar- 
genus. MILDA AUTO SALES. 800 West 
31bt St.. Tel. Victory 1090.

D. KUKAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

CLEAN UP SALE 
Buick Std. Sedan ..................
Hudson Brougham ...............
Nash Coach .... ......................
Buick 27, Coupe ....................
Buick Coach ..........................
Mes garantuojam, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne- 
dėlioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

$765
$625
$62 >

$1250
$585

M & K Motor Sales
cnicarua aonaiua; tr atsakanOrausl vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai p-ongti, gerame mechaniškame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mes turime karą kuris tinka viso
kiems reikalams. Casb, itmoktjimais, mai
nais.

0811-18 So. Halsted 81.

BUlCK vėliausio modelio, 7 pu- 
sažierių sedan, išrodo kaip naujas, 
kaina $845, jmokėti $100.

7020 So. Halsted St.

DODGE ’27. Sedan
BUICK *27. Sedan
OAKLAND '28, I dumiiiH hcdun 
RKO '20. 4 durimlH ttedan 
CHKYSLER ’28. modcl 52 ........
NASH '27. tulvaiK-ed 6 sedan . 
HUDSON ’2(i Coach ___________

Visi karai garantuoti, 12__ L
25UO So. Halsted 8t.

Atdara visada

MM 
$660 
$095 
$ 195 
$595 
$050 
$395 

limokfijimaia

PRIVERSTAS parduoti vėliausios 
mados Dodge sėdau, vartotas tik 
biskį, išrodo kaip naujas. Karas ne
turi nei {brėžinio. Praktiškai nauji 
fajerai ir kiti įrengimai. Reikia pi
nigų. parduosiu 
ncdėiioj.

2231 N.

už $300. AtsišuukiC

Kedzie Avė 
apt.

PARSIDUODA 7 pass. Hudson 
sėdim. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant mažesnio karo.—Jim Pagu 

3118 So. Pershing Rd.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

rinkinių — žinote kas atsitin
ka. Taip darosi todėl, kad dau
guma piliečių nepaiso savo rei
kalų, ant kiek juos liečia po
litika.

Neužmirškite, šiandien rinki
mai, balsuokite visi. —Tas pats

Business Service
Biznio Patarnavima*

Financial
Finansai-Paskolos

Cicero
Iš Birutės

šiandien rinkimai. Lietuviai 
stato p. Pociaus kandidatūrų i 
miesto mokyklų trustisus. Po
cius, be abejonės, bus išrink
tas, o taksų pakėlimas bus at
mestas, nes tam pakėlimui nieks 
nepritaria.

Partijos buvo ir bus. 
ke rinkimų vieni kitus 
niekina; ir vieni ir kiti 
prižadų pilnus kibirus;

Sezonui užbaigti vakaras.

UPHOLSTERING, popieravimas, 
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

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome i porą dienų 

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

visaip 
duoda
o po

PRANEŠIMAI
Liet. Laisvamanių 1 kuopa rengia 

prakalbas nedėliok balandžio 15 d., 
10 vai. iš ryto, Mildos svet., 3112 S. 
Halsted St. Kalbės kun. M. X. Moc
kus. —Komitetas

Draugystė Lietuvos Vėliava A. 
No. 1, laikys savo mėnesinį susi
rinkimą Balandžio 15, 1928, kaip 
pirmą valandą, paprastoj svetainėj. 
Draugai ir draugės malonėkite at
silankyti ant susirinkimo.

J. Motuž, Pirmininkas
J. Dabulski, Sekretorius

Sekmadienio vakare, balan
džio 29 d., Lietuvių Auditori
joje Birutė su Šimkum atsi
sveikina ant visados ir baigia 
muzikalį sezoną. Tai bus įdo
mus koncertas, kurį rūpestin
gai prirengs komp. Šimkus, šio 
Birutės parengimo mes priva
lome nepamiršti, nes jis bus 
surengtas pastangomis vieti
nės Birutės, kuri reikalauja mo
ralės paramos. Tiesa, mes tu
rime laimės matyti ir girdėti 
įvairius artistus, vienok jie pa
sirodo ir vėl išnyksta, o Biru
tė darbuojasi musų tarpe per 
ilgus metus. D. M.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČI0NIS, Sar.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino,

S. OSGOOD,
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitago 1199

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komifio. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 617-8, 
192 N. Clark St/Dearborn 4020.

GARSENYBĖS DETROITO 
RISTYNĖSE

Karolis Požėla, kurio dar nic
atsilankyti ant susimi- vnq norą 
atsibus 15 d. balandžio,' .

174 kp.,1 losi SU 
,Gt.h. šaulio 

susirinki-1 ... ... ...
Valdyba i Detroitu, ristis su pagarsėjusiu 

ristikų Ernest Edwards, kuris 
ir tvirčiausius ristikus guldo 

Draugystes Dr. Vinco Kudirkas i kaip šienų. Ar Įstengs 1 OŽŪla 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš- įr įj dllltuolį paguldyti? Jei 
tadienį, Balandzio-Apnl 14 dieną,] . ’ . . • ,
M. Meidažio svet., 2242 w. 23nl ne|stengs paguldyti, tai kas
PI., 7:30 vai. vakare. Visi nariai ir |)US? juR ristynės eina iki
narės kviečiami atsilankyti i s| su- , 
sirinkimą, nes yra daug dalykų dėl Į galutinos pergales.
aptarimo. . ,

Ir kitam lietuviui teks ginti 
savo garbę. Vidutinio svorio 

j pasaulinis čempionas Johnny 
susiims su Belgijos 

čempionu E. Wanderlind. Ku- 
lietuvis

Teiksitės 
kimo, kuris 
1 vai. po pietų, S. L. A. 
FuJler Park Club Room, 
ir Princeton Avc. šiame 
me bus renkama Centro 
ir delegatai į Seimą.

— Valdyba.

Kauhkis, rast.

šimtais geriausių pa- 
ristikų, vėl vyksta į

352 kuo 
ne 

Di<l- Mavers 
Dix I 
an- į 
ku- ris jų bus tvirtesnis: 

dar nepngulitc prie 352 kuo- 
o manote prigulėti, tai kreip- 

s prie J. Alvino, 6312 Tarnow 
Avc., 21-mos kuopos raštininko, rei
kalaudami persikėlimo lakštu, į 352 Detroito čempionatą — bulga- 
kuopą. 1

Dctroit, Mich 
pos susirinkimas bus laikomas 
dėlioj, 15tą dieną balandžio, 
žiojoj Lietuvių Svetainėje, prie 
Avė. ir 25-tos gatvės. Pradžia 
tra valanda po pietų. Nariai, 
rie ‘ - ----- <—

Dar risis detroitiečiai, už

J. Overaitis, Fin. Rast.

Parankus Ta u p> mus.
Šuilding and Loan 

laiko susirinkimus kas 
vakarais. Nauja serija 

3 dieną, 
su maža su- 

ir jau- 
ir pel- 
plates- 

budavo- 
kreipki- 

Building and Loan 
2505 W. 63rd Street,

Tau pyle
Universal 

Association, 
antradienio 
buvo atidaryta balandžio 
Yra lengvas įstojimas 
ma pinigų. Gali priklausyti 
ni vaikai su tėvų priežiūra 
nyti gerus nuošimčius. Del 
nių informacijų taupymo, 
jimo ir skolinimo pinigų, 
tės Universal 
Association, 
Hemlock 0800.

ras Jordanoff su graiku Bur
ei us. Kuris jų laimės?

Lietuviams šios ris tynęs bus 
svarbios, nes du lietuviai čem
pionai bandys apginti savo gar
bę ir čempiono vardus ant ina- 
traso. Ristynės bus antradie-

tainėje prie 1313—19 Ferry
avė., arti Kussell st. —N.

MALEVOJU, popleruoju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Tclefonuokit
Diversey 5067

MALEVOJU, popieruoju, craftex, 
tiffany darbas garantuotas. Darbas 
ir materiolas pigiai.

Tel. Ardmore 1073

CEMENTINIS DARBAS, murini- 
mas ir karpenteriavimas visokios rų- 
šies., bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. Teikiam apskaitliavimus. 
Aaron Miller, 2913 N. Sacramento 
Avė. Phone Irving 7909.

MARKS MOTOR SERVICE
Abelnas pristatymas siuntinių ir 
Kilnų vežimų. Greitas patarnavimas 
ile kur.

819 W. Adams St.
Moriroe 1946

TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER
625 W. 48th PI. Yards 1034

BREVVER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatom į 
namus.

644 E. 43 St. 
Drexel 2287

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

Visas darbas garantuotas. Atsišau- 
kiam bile kur 3540 N. Ashland Avė. 
Buckingham 0G75.

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Heating, iron ir tile drainage. Plum- 
bingo ir šildymo sistemos įvedamos, 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St.
West 0017

$5 ĮMOKĖTI 

KITUS Į

3 METUS
MŪRINIAI ir mediniai namai, 

garažai, porčiai, pakeliam namus, 
pertaisom, įdedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasterioiam, įvedam 
plumbingą, visas darbas garantuo
tas, telefonuokit dėl dykai apskait- 
liavimo, Brunsvvick 4707.
AJAX CONSTKUCTION CO.

“Naktis Baltijos Pakrantėse“
3 aktų melodrama, parašė ir sta

to scenoje artistė M. Dundulienė, 
gegužio 2, 1928, C. S. P. S. svet., 
1126 \V. 18 St. Malonėčiau, kad 
draugijos, kliubai ir pavieni artis
tai nerengtų tą vakarą nieko, o at
silankytų j mano surengimą.

M. Dundulienė.

ĮCLASSIFIEC wOS.4

Educational
Mokyklos

2206 Mihvaukee Avė.

KARPENTERYS

Atsiminkit Balandžio 22 d., Bus 
Ncdėldienis. Tą dieną bus 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių 
certas, Lietuvių Auditorijoj.

ART.
Kon-

Lotų 
vi-

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai bandykit creanicarth 
soti ant savo žolės ir kvietkų. $5 jardui 
arba $1.75 bušeJiui. Taipgi krūmeliai. Rei
kalaukit veltui knygylųs; kaip užlaikyti 
daržą.

OTTO W1TTBOLD NUR8ERY.
6758 Lolita Avė., l'uhsade 5220*2172

Dirbu visokius darbus; malevoju, 
popieruoju ir cementinį darbą atlie
ku gerai ir pigiai visiems žmonėms.

WM. MITREWITZ,
739 N. Troy St.

Tel. Nevada 8345
Lietuvių Tautiškų Kapinių 

savininkų ir draugijų atstovų 
suotinas susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, Balandžio (April) 15 d., 1928, 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted 
St., 1-mą valandą po pietų ant 2rų 
lubų. Būtinai dalyvaukite, nes ran
dasi daug svarbių reikalų dėl ap
tarimo kas link 30 d. Gegužės Ap- 
vaikščiojimo. Kviečia

— Kapinių Valdyba.

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje

— j jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus.
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsimo įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 

>te 'ubeInai ir visose mokslo lakos* 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

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

PJŪKLŲ TAISYTOJAS. — Tai
sau pjūklus, ir kitus mekaniškus 
įrankius. Nebrangiai ir greitai.

1807 So. Peoria Street

šiuoini prašau visus gimines ir 
draugus susirinkti April-Bal. 15 
dieną po sumos pas mane dėl ap- 
vaikšviojimo 50 metų gimimo die
nos sukaktuvių paminėti.

VLADISLOVAS MAZILIAUSKAS, 
3218 So. Halsted St.

Bridgcporlos. — Draugystė šv. 
Petronėlės rengia iškilmingą vaka
rienę ir šokius atminčiai 15 metų 
sukaktuvių draugijos gyvavimo. Va
karienė ir šokiai įvyks balandžio 
(Aprih 18 dieną, 1928 m., (’Jiicagos 
Lietuvių Auditorium didžiojoj ir 
mažojoj svetainėse. Tą vakarą 
įvyks pagtrbimas narių katros pri
sirašė j draugiją 1917 metais ir prr 
10 metų neėmė jokiok pašelpos. 
Joms bus duodamos dovanos vertės 
»1O ir gyvų rožių buketai. Nuolan
kiai kviečiame visus skaitlingai al- 
silankvli, nes bus paringta gardi 
vakarienė. Dar be to yra pakviesta 
gera muzika, prie kurios galėsime 
pasilinksminti. Nepamirškite visi 
atsilankyti. Kviečia Draugija.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTKUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

I1L

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

ATYDON LIETUVIŲ
Ar jums daro trubelio vidurinės li
gos, jei taip, lai bandykit

KOKIE HEKB TONIC pjRA 
Gamtinės puikiausios gyduolės nuo ‘ uttrbas. 
vidurinių lij^ų, jos turi savyje tik 
gryniausius žiedus. Parduodamos 
dovaujančiose vaistynėse.

Arba
R0XY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Hayinarket 4219.

vu-

GARANTUOTAS plumbingas, gas 
fitting ir suros, išmokėjimais. Tei
kiam apskaitliavimą.

FRED W. SORGE 
1013 N. Califomia Avc. 

Humboldt 7946

P1SKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION COMPANY 

Namai, garažai, porčiai. skiepui musų spe- 
Clulunius. Dabar laikas pradėti. Atsigaukit.

PISKOBZ GENERAL 
CONSTKUCTION CO.

Tel. Belmont 8928 
Adrcs: 4947 Schubert Avenue

Business Service
Biznio Patarnavimą*______

MES perkraustom pianus, namų ra
kandus ir tt.Vežam ir toliau. Mes at
sišauktam bile kur, bile kada. Myers 
Moving and Long Distance Hauling. 
4153 Roosevelt Ruad. Lawn 0409.

PIRMOS klesos karpenterystes 
--------- Užganėdinimas garantuoja
mas. 

Tel. Kedzie 7166

KARPENTERIS — generalis kon- 
t,faktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
04th St. Boulevard 0536.

Financial
Finanbai-Pas kolos

A. OLSZEWSKI 
8341 S. Halrttd St, 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

▼akarąs

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES daromo 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

\V1NTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

Personai
_________ Asmenų Ieško__________

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

vrrighta. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalai* kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisinga* 
Greita* patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2890 W. Chicago Avė. 
Dept 7 

Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

For Rent
RENDAI 5 kambarių flatas, mau

dynė, elektra. Renda $25.00 i mė
nesį. Vienas blokas nuo Archer Avė.

5211 So. Kildare Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

su 
ir Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

PIANAS, 5 šmotų ’ miegruimio se
tas, valgomo kambario setas, vir
tuvės cabinet, paveikslai, viskas ne
brangiai. Turit pamatyti, kad įver
tinus. 3644 Leland Avė., Keystone 
8058.

PARDUOSIU savo grojiklį pia
ną, išrodo ir groja kaip naujas, už 
$95, $40 cash. kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

GROSERNĖS fikčermi — skalės, 
blokas mėsai kapoti ir kiti reika
lingi bučernei dalykai, nebrangiai.

3601 So. Washtenaw Avė.

2-RI MORGIČIAI 
8-TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
COPORATION

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė
Tel, Lafayette 6738-6716

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
tį. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas. ,
Musų išlygos bus jums naudingo*.

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

SKOLINAM PINIGUS 
1 ir 2 Morgičiams 

J. A. REDLIN,
5506 S. Albany Avė. Hemlock 0452

MES darome 14 2 ir 3 morgičius. 
iighteenth BoinU & Mortgage Co.

1618 Wlįpth St.
I. F. Dankovvski, pres.
C. T. Dankovvski, ižd.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

■ iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1647 West 47th St.

SKOLINAM pinigus už jūsų karą. 
Notas perfinansuojame. Išmokėjimai 
sumažinti. Važinėkit kol išmokėsit. 
Garfield Motor Co. S. E.* Cor. 55th 
and Wabash. 7715 S. Halsted St. 
Englevvood 0027-0028.

PRUDF.NT1AI AUTO LOAN8;
atdaru vakarais. 803 E. Olst St.. kumpus 

CottaKo Grovc Midwuy 4111

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500. be užtraukimo morgi- 
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksy, 
assesmentų arba kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL F1NANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells St.

UŽTEKTINAI PINIGŲ PASKOLAI 
ant pirmų ir * antini morgičių. 
mos kainos ir komisas, greitas 
tarnavimas. Atdara vakarais ir 
dėlioj.

DAVID HAAS & CO.
6755 Sheridan Rd. 

Sheldrake 4020

Že- 
pa- 
ne-

Personai
__________ Asmenų Ieško

IEŠKAU Ignaco ir Karolio Ma- 
tuzevičių, Kauno rėdybos, Panevė
žio apskr., Linkuvos parapijos, Va
rsnelių kaimo. Malonėkite atsišauk
ti; arba kas juos pažįsta, praneš
kite.

A. MATUZEVlčlENli 
5530* Lake Park Avė., Chicago, 111.

PAIEŠKAI) Jono Joniko, iš Lie
tuvos paeina iš Gargždu miestelio, 
Kretingos apskričio. Paskutiniu lai
ku gyveno Danvilie, III. Turiu svar
bų reikalą dėl jūsų krikšto dukle* 
ries. Meldžiu rašyti arba kas žino 
apie jį, praneškite man, už ką bu
siu dėkingas. A. Šepikas, 12319 
Emerald avė., Chicago, lik

IEŠKAU darbo prie namų 
symo ar ir kitokio darbo. Esu 
tas ir nusimanąs prio visokių 
bų.

ANDRIUS KUZMICKAS 
1710 Girard Street

tai- 
tvir- 
dar-

JAUNA patyrus moteris paieško 
vietos ant farmos už gaspadinę. 
Pageidaujama geru vieta. M. J. 3122 
S. Union Avc.

Help Wanted—Malė
________ Darbininkų_ Ręijdft _ _.. , _ -

REIKIA agentų dėl Life Insu
rance. Lengvas darbas, patyrimas 
nereikalingas. Mes išmokysime. Kas 
mylėtumei dirbti, pamatykit mane.

J. A. Dargužas, 
3316 VV. 551h St.

Valandos nuo 6 iki 9 vai. vakaro

REIKIA 2 arba 3 lietuvių sales- 
menų dėl pagelbėjimo pardavinėti 
sumnier resort sąvastis. Geras už
darbis. Turit kalbėti angliškai. At- 
sišaukit šiandie. H. ATW00D, Room 
522, 166 W. Jackson Blvd.

UŽ ALGĄ.
Reikia atsakančiai atrodančių vyrų, 
apie 25 metų amžiaus, į didelę įstai
gą, kurie gali kalbėti angliškai. Už 
tą darbą mokame $50 į savaitę.

MR. KERANSKI 
Room 1514

134 N. LaSalle St.

REIKALINGAS bučeris, supran
tantis savo darbą. 1967 Canalport 
Avė., Tel. Roosevelt 4395.

REIKIA lietuvių pardavinėtojų, 
turi kalbėti angliškai ir būti paty
rę prie Real Estate. Puiki proga. 
Turi turėti paliudymą ir pageidau
jamą, kad turėtų karą. Matykit 
FRED WILKEN, 6357 S. Kedzie avė.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
prie namų darbo. Valgis ir guolis. 
Turi būti teisingas ir negirtuok- 
lius. Darbas nuolatinis.

5530 Lake Park Avenue
1 Tel

■■ -, __ ___
ke Park ____
Fairfak 2619

REIKALINGAS barberis su geru 
patyrimu. Atsišaukite

1730 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
________ Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir vasarą prie rezorto; mo
teris turi mokėti valgį virti 4-riems 
šeimynoje. Darbus per visą metą. 
J. J. BACHUNAS, Sodus, Mich.

REIKALINGA šeimininkė, 'dirb
ti prie namų. Mažų vaikų nėra. 
Mokestis, valgis ir guolis. Reziden
cija 201 So. 13th Avė., Maywood, 
111. Biznio vieta: 1222 St. Charles 
Rd., Mayvvood, III.

Furnished Rooms
RENDON kambarys vedusiai po

rai arba merginai. Vieta graži dėl 
pagyvenimo.

6752 So. Artesian Avė.

RENDON didelis garu šildomas 
kambarys, vienam arba dviem vy
ram. A. GREGĄ 1TIS, 3243 Emerald 
Avenue.

RENDAI kambarys, garu apšil
domas. 2610 W. 69th St., 2-ros lu
bos, Phone Hemlock 6972.

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

RENDON patogus kambarys ypa- 
tom, randasi, 6637 So. Rockvveil St. 
Netoli Marųuette Parko.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias/ gyvenimas dėl darbinin

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

P. GADeJkO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, 1LL.

GRAŽUS kambarys dėl vedusios 
poros be vaikų arba pavieniems. 
Remia pigi. Mts vaikų neturime. 
6216 S. VVhipple St., Prie 63-čios ir 
Kedzie Avė. Republic 7180. • «

KAMBARYS imt romios vienam 
ar dviem vaikinam, su valgiu ar be 
valgio. Kambarys šildomas, su vi
sais patogumais, pigiai. 7110 So. 
MapJcwood Avė.

For Rent
RENDON 5 kambariai, garu šil

domi, aržuolines grindys, $62.50 j 
mėnes|. 272 N. Francisco Avenue, 
Nevada 5112.

ANT pardavimo 3 flatai, 2 fia
lai šiitu vandeniu šildomi, 1 fla
tas 7 ruimų, furnas šildomas. Par
duosiu labai pigiai arba mainysiu. 
Priežastis ąyarbi. 7230 S. Taliuan 
Avė.,

staibi. 7230 S. Taliuan 
Tel. Republic 8935,

20% PIGIAU
ant visų instrumentų 

Garantuotas sutaupymas ant bresi- 
nių, pučiamų ir struninių instrumen
tų, vartotų ir naujų. Taipgi biskj 
primokėjus mes išmokinsime jus gro
ti bile kokiu instrumentu.

MR. MACKIE
3209 N. Ashland Avė., 3rd lubos

Tel. Wellington 1146

PARDUODU 6 kambarių lupu
čius, kartu arba pavieniu. Išvažiuo
ju Lietuvon. P. PUŽAUSKAS, 
1825 So. Halsted Street.

Rakandai
EKSTRA SPECIALIS BAKGE- 

NAS. JŪSŲ KAINA

GROJI K LIS pianas A-l stovyje, 
turi puikiausi tonų, parduosiu už 
$75. Yra 70 roleriai, benčius ir ca
binet. Dalį pinigais, o kitus išmokė
jimais, 6512 S. Halsted St.. 1 fl.

DEL PERSIKRAUSTYMO 
J mažesnį apartmentą, turiu par
duoti grojiklį pianą, benčių ir 
rolių už $65. Dykai dastatymas, 
mokėjimais.

744 E. 63rd Street 
1-mos lubos

60 
iš-

Mes priversti esama parduoti už 
užlaikymą samlėlyj dėl keleto kam
barių rakandus už jūsų pasiūlytą 
kainą. Gražus mobair ir velour sek
lyčios setas, valgomo ir miegruimio 
kambarių setai, pianai, kaurai, kar- 
pelai. ši?s yra didžiausis išpardavi
mas Chicagoj. Atsilankykit tuojau. 
Geriausi* bargenas ir pigiausios 
kainos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STIiRAGE 
5711 S. Ilalsteu St.

PARSIDUODA “Baritonas”, ir 
Busetlis, pigiai. Taipgi reikia mu
zikantų prie naujo Beno, mokanti 
ir nemokanti prašomi atsišaukti.

PETRAS GRAŽUOLIS 
3316 So. Morgan St.

Sewing Machine
Siuvamo* Malino*

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

PARDAV1MUI grojiklis pianas 
inahogany (Chunchill), 120 rolių 
muzikos, $250. Seklyčios Ketas 4 
šmotų, mahogany, skūra dengtas, 
$15. Birds Eye niaple miegruimio 
setas, $150. Žalias ilgas kauras, 
8.6x10.6, $15, 2 atsakanti gasiniai 
pečiai, $7 ir $5. Skūra dengta lova 
davenport, $12. Leonard ice box, 
$15.
122 Roosevelt Rd. Oak Park, III. 

Tel. Euclid 10092

Automobiles_____
10 DIENŲ 

IŠPARDAVIMAS
DIDŽIAUSIS 15AHGENAS

CHICAGOJ

Radio

Mes turime išvežti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę

TURIU parduoti $100 vertės 
Hovvard radio setą už $45. Geriau
sia bargenas Chicagoj.

šaukit Juniper 4654

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai 

Buick *27 master 6 coach 
Chrysler *27 70 sedan .....
Essex *27 coach .............
Ford *27 sedan .................
Flin Big six ’26 sedan .. 
Dodge 26 sedan .............

$825
$795
$495
$350
$750
$525

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių, verti $1000   —— $295 
4 kambariu, verti $2000 ................. — $476
$200 Mohalr Frieze seklyčios setas — $88 
$450 Frieze seklyčios setas ------------- $145
$150 riefiutniis valgomo kambario setas $55 
$186 5 arnotų walnut miegruimio setas $88 
Coxwell krėslai, kaurai visokios rųSiee.
6 Šmotų pusryčiams setas ............... .. $10

COLLINS STORAGE 
5114 Madison St.

Atdara vakarais iki 9, nedčlioj iki 6

Iš SANDELIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už pusę kainos. 4 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas geras. Išmokėjimais. Atdara va
karais. Mes dastatom bile kur.

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St

Storage Išpardavimas
Junų proga nusiplnUl augAtos rų" 

nlf>tU8, karpetus labai pigia kaina. 
4 kanibalui lumičiai taip pigiai kaip 
Grynas nianogany parlorio setas $50. 
•'Mohalr frlee” parlorio actai. 
Valakifiko ricAučio medžio valgomojo 
bario actai, miegkambario aetai. 
Wilson karpetal, viaokio didžio. 
Coxwcil kedča, atalal. lempos ir t. t.

PARAMOUNT STORAGE 
7301 Grocnwood Avė.

augAtos rųSlcs for*
$186

kam'

Iš Sandelio Išpardavimas
Mohalr l'arlor setas .................. .......... .
$350 l’arlor setas __ ____________
$400 Friezo Farlor setas______ —t
VValnut Bedroom setas ..........................
$200 tfalnut iniegruimio setas ____
Valdomo kamb. setas ...... ....... ............
$1^0 Vultfotno kambario setas____
9x12 Wilton kaurai
$06 VVilton 9x12 ..... ............. ................
$95 Wilton 9x12 ........... ............... ......
$60 Coxwell krėslai .. ................ ...
AVAILABLE STORAGE CO.

7728-32 Stony Island Avė.
Atdara iki 10 kas vak., ned. Iki O v. v.

$49.00
$05.00
$85.00
$35.00
$55.00
$30.00
$45.00
$15.00
$22.00
$37.00
$16.00

MES mokame brangiai už jūsų se
nus rakandus, pečius, kaurus ir t .t. 

BROWN FURN. CO.
1741 W. Madison St. Seeley 5633

Nauji arba Vartoti Rakandai
Sturugyjc, pigiai greitam ifenardavlmui par

lorio setai, valgomi actai, miogkambario ge
tai, taipgi didelig naairinkitnag visokių ra
kandų ir vartotų karpotų. visokio didžio.

CHJ-OAK PARK STORAGE 
3531 N. Clark St.

Warncr Storugo, 3246 N. Halsted
Atdara vakaruig ir NedčUouue iki 5

St. 
v. vai.

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražius rakandus, mohair 
seklyčios setas, 10 šmotu valgomo 
kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Galiniu parduoti dalimis. Keystone 
6738. 4337 N. Albany avc.

NAUJI ir vartoti likę bankrutiju- 
sių rakandai ir kaurai. Tikras bar
genas. Dastatymas veltui. Bald's 
Furniture, 1142 W. Madison st.

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti savo gražų 3 šmotų seklyčios 
setą, 8 šmotų valgomo kambario 
setą, 4 siuotu miegruimio setą, pa
statomas gražius lempas, 2 kaurus 
I1V12. Parduosiu dalimis ir pigiai. 
Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti,

2902 W. North Avė., 
kampas Framisco avė.

PUIKUS Rakandai ir kaurai 4 
kambarių apartmento. Ist apt., 600 
E. 7Ist St., Trianglu 7447.

APLEIDŽIU miestų, turiu parduo
ti pigiai savo gražius rakandus. Par
duosiu dalimis. 1543 N. llomuu Avė., 
netoli North Avė.

7715 So. Halsted St.

$595Pontiac ’28 coach
Oakland Landeau Sedan ’27 .... $725
Nash ’26 coach ..........................  $495
Essex ’26 coach ...................... $325
Chevrolet ’26 4 door sedan .... $250
Buick ’25 Master 6 touring .... $450

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55th St.

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

AUTOMOBILIŲ HARGENAI 
Pardavimui

Oakland 1926 metų .............
Studebaker Spėriai Six Sėdau 1924
Studebaker touriiur 1924 .............
Hudson Sedan 1923 metu .............
l’eorieaH Sedan 1924 metų -------- —
.................. 1023 ...............................

$375.00 
$250.00 
1125.00 
$150.00 
$175.00 

Ford Sodan 1023 .............. ... .........  -- $60.00
Šitie visi karai yra gauti i mainus ant 

naujų Studebakcrio karų, pertat parsiduo
da visi labai pigiai. Jeigu esate nusitarę 
pirkti nauji Studebaker arba bile kuri 
iž senų karų — duokite žinią telefonu 
Victory 1096. mes pribusime asmcnifikal 
ir duosime Jums tinkamą patarnavimą. 
Musų įstaiga randasi Bridgeporto koloni
joje ant 31-mos gatvės — 100 pėdų į 
vakarus nuo Halsted St. Prie pirmos pro
gos kviečiam savo tautiečius pamatyti mu
sų Įstaigą ir 1928 metų puikius Stude- 
bttker automobilius, taipgi senų karų bar- 
geniis. MILDA AUTO SALES. 806 Wcat 
31bt St.. Tel. Vietory 1696.

D. KUKAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

CLEAN UP SALE 
Buick Std. Sedan ..................
Hudson Brougham ...............
Nash Coach ....... ...................
Buick 27, Coupe ....................
Buick Coach ..........................
Mes garantuojam, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne
dalioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

$765
$625
$625 

$1250 
$585

M & K Motor Sales
cmicaroe Bename! fr ateakanftausl vartotų 

karų pardaviučtojal, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai p-engti, gerame mechaniškame 
•lovyje, karai parduodami nuo $180 iki $20(10. Mn« turime karą i 
kloma 
nata.

__ r___ 1 nuo _________ __  Mi'» turime karą kurie tinka vieo- 
rukalame. Caeb. 14mok6jimaie, m ai-

0811-18 So. Halstad 84.

BUICK vėliausio modelio, 7 pu- 
sažierių sodan, išrodo kaip naujas, 
kaina $845, j mokėti $100.

7020 So. Halsted St.

DODGE ’27. Sodan$425 
BUICK ’27. Sedan  $H5(I 
OAKLAND ’I.’K, I dUi'iiniH nedali .... $095 
REO 4 durimi* aedan .. M 95
CHRYSLER *28. model 52 ............. $595
NASH '27. iulvaiiccd 6 bcdan ......... $1150
HUDSON ’26 Coach _______________  $396

Visi karai aarantuolį, limokčjimaia 
25U0 So. Hahtod 81. 

Atdara viaada

PRIVERSTAS parduoti vėliausios 
mados Dodge sėdau, vartotas tik 
biskj, išrodo kaip naujas. Karas ne
turi nei įbrėžimo. Praktiškai nauji 
(ajerai ir kili įrengimai. Reikia pi
nigų, parduosiu už $300. Alsišaukit 
ncdėiioj. ; j

2231 N. Keilzie Avė.,
1 apt.

PARSIDUODA 7 pass. Hudson 
sedan. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant mažesnio karo.—Jim Pago 

3118 So. Pershing Rd.

(Cuutūiuftd oa pag* 8),
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C L~A S S I F I E D A D V E R T I S E M E N T S
Automobiles

(ConUnueĮd1 from 7) ,. -.,
NASH il»iJ7. advaoced. I durlmla Hedan, 

kaip nauja*, $900. Oldionobile, 1!>'-J7, 4 du
rimi* landau, *8OO.

A. L. A Hilo, 0718 9. VVcMorn Are.

Business Chances
Pardavimui Bizntei________

PARDAVIMUI mažas grosęris 
su namu ir saliuno fikčeriais. MARY 
KUDŪL1S, 1942 Canalport Ava.

NASH 
įrengtai*, 
ni*. »o

7001

COACH 1920, B paaailertii. pilnai 
puiku* ballon tajerai, I 
dK'iių Kat ant uola*. Kaina _____

FINANCE CO.
Stony Inland., Falrfai 8030. 

atdara vakarais arba nedalioj

PARDAVIMUI štoriukas: užlai-
labai *va- koma grosęris, papsas, saldainiai ir 
“ * ' t. t. 729 W. 18th Street.

PARDAVIMUI duonos keptuvėj
OAKI.AND vėltausio mo-; l»bai n,V.htuį!“

(lėlio, turiu parduoti tuojau. Man M<^- 8.>0 W. 18tn Street, 
reikalingi pinigai, parduosiu už $100. 
Važinėtas labai mažai. Karas A-l 
stovyje, yra daug eksstra dalių. At
sišaukit tuojau, nepraleiskit šio bar- 
geno. Galit pamatyt nedėlioj busiu 
namie visą dieną.

3615 W. Polk St., 1-mos lubos

PARDAVIMUI restoranas pigiai. 
Gera vieta, geras biznis. Turiu ap
leisti Chicagą.

10822 So. Michigan Avė.

Exchange—Mainai
Mainysimo 
naujus 
4 kambariu 
bungalows 
j gerus 
senus 
nhmus.

RUBIN BBOS.
Niimų Statytojai 

*4155 Archer Avė.
Phone Lafayotte 8705

Real Estate For Sale
PARSIDUODA 2 flatų mūrinis 

namas po6 kambarius, vandeniu šil
domus. Gražioj vietoj. Parduosiu 
pigiai už $13,800. Atsišaukit:

6736 So. Camphtll Avė.

Real Estate For Sale
Nainal-žemlj Pardavimui

Teisingi Bargenai

Real Estate For Sale
Nainal-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

W1LLYS-KNIGHT Brougham — 
A-I stovyje $625, */t įmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais. BURKE 
MOTOR SALES, 3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI 
visa arba pusė; 
negaliu apsidirbti. 
33 E. 103 St.

pigiai karčiama, 
priežastis, vienas 

Biznis išdirbtas.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma

Brighton 
Park 
Bargcnai
2---- 1 kambarių
mūrinis
namas

✓
gerame 
stovyje

MeDERMOTT MOTOR SALES
Vlent 14 Cbicaroa •eniauaiu vertelirų, turi 

BO naujų ir vartotų karų, visokių ihiirbyn- 
<?ių, $6o iki »2<>OO. Visi karai varantuoU. 
ca«h arba lAnmkėjimaia.

713U S. llalHte.1 St. Trianirle 9330

MES uAmokf-simn cash ui ju*ų automo
bilių. visokių iMirbysAių ir modelių. Mm 
tuokAslrne daugiau negu Blu* Book vertė. 

ATLAS MOTORS Ine.
tl<)39 Cottage Urove Avė.

Business Chances
________Parda vim uiBiiniai_______

PARDAVIMUI grosemė ir tleli-j 
catessen su pragyvenimu kamba
riais, geras cash biznis. Parduosiu 
už nužemintą kainą, nes negaliu 
diibti. 4314 So. Wood St.

LUNCH KAUNTERIS ir kendžių 
krautuve arti Parko prie 51 st ir 
Union. Gera pelninga vieta. Nebran
giai. 5101 South Union Avenue.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
visokių tautų apgyventa vieta; prie
žastis — vienai moterei sunku už
laikyti biznį. 715 W. 120th St.

PARDUODU Storą mokyklos reik
menų, groserio, kendžių, žurnalų ir | Rietus, 
t. t. Prie mokyklos, vienas 
apielinkėj. German police šunį, 
tą ant (’ampbell Avė. prie 70th 
Einu į kitą biznį.

ANTHONY RUSECKAS 
3537 So. VVallace Street

KIOJ ! 
Lo- 
St.

kitus 
sykiu
su renda.
3 apt. 
mūrinis 
namas, 
beveik

naujas,
$2,000 įmokėti, 
kitus išmokėjimais

RUBIN BROS.
Namų statytojai 

4155 Archer Avenue 
Tel. Lafavette 8705.

BIZNIAVAS kampinis niuro 
mas, 3 Šimai ir 10 flatų, pečiais 
šildomas, nereikia nei anglių, 
patarnavimo duoti, 
dėl drugštoriaus, saliuno ir ki
tiems bizniams, nes namus randasi 
ant karų apsisukimo kampo — 
Bridgeporto apielinkėj. Savininkas 
priverstas pigiai parduoti arba mai
nys į namą arba lotus. Auksine 
progų biznieriui.

2 NAUJI murintai namai, 2 po 5 
ir 2 po 6 kambarius, karštu vande
nin apšildomi, viškos, apdirbti por
čiai ir kiti moderniški įrengimai. 
Randasi arti vienuolyno. Mainnysi- 
me ant senų mažesnių namų arba 
lotų.

NAUJAS kampinis muro namas, 
2 po 5 ir 2 po 4 kambarius, mo
derniškai pabudavotas. Randasi arti 
Marquettc parko. Kontraktorhii bū
tinai reikalingi pinigai, tad parduo
da žemiaus kainos arba mainys į 
seną namą arba lotus. Naudokitės i 
proga.

2 FLATŲ tik ką baigiamas bių I 
davotj mūrinis namas, 2 po 5 kam
barius su 3 bedruimiais, viškos ir 
kiti parankumai. Randasi Brighton,

i PARDAVIMUI mūrinis namas, 
yra saliunas su visais įrengimais,

I viršui yra 6 kambariai ir 2 karų 
na- mūrinis garažas. Pardavimo prie- 
np- > žastis — išvažiuoju j kitą miestą. 

. .. nei Matyt galimu nuo 9 iki I «val. po 
Viela tinkanti pietų.

EXTRA BARGENAS. Parsiduoda 
3 flatų mūrinis namas po 6 kam
barių. Namas geroj vietoj. Priežas
tį pat irsite ant vietos.

3618 Lowe Avenue

1238 W. 59th St.

BARGENAS dėl greito pirkimo. 
2 aukščio mūrinis namas, akmeni
nis frontas. 6 ir (i ruimai. 5220 So. 
Union Avė., Tel. Yanls 6222.

PARDAVIMUI 2 namai, 2-6 kam
bariu flatai, 
mi. Tai yra 
cagoj. Lotai 
So. Halsted 
vieno.

JOS. W.
4213

mediniai, pečiais šildo- 
geriausis pirkinys Chi- 
50x125, randasi, 4445-7 
St., kaina $3300 kiek-
HOUGH AND SON 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Kampinis 8 flattj mūrinis na- Į 

mas, 6-4 ir 2-5 I 
tų senumo, j M»arquiette

. ,r>.< vho...
kit greit. Saukit FRED W1LKEN, 
6357 So. Kedzie Avė., Prospect 1)000.

iiaių mūrinis na-j PARDUOSIU ar mainysiu nauja 
kambarių, vienų mo- ; plytų namą, 2 po 5 kambarius, lo- 

Miarųuiette Manor, tas 30 pėdų. Puikiausioj lietuvių ko- 
100% išrenduotas, $6500 cash. Vei- Jonijoj Chicago, Marquette Manor. 
.......................................... ....................... Kaina $14,500.00.

7149 So. Washtenaw Avė.

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS 

Wisconsino virtinesPrie 
kiekvieną savaitę, pradedant 
žio 12

$10
Transportacija, hotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

nes mes galim nuvežti

ežerų, 
gegu-

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru-

TIKRAS NAMAS 4 FLATŲ
4-5 kambarių moderniškas mūrinis 

bungalow, 4 karų mūrinis garažas, 
lotas 50x125, netoli 63 St. ir Kedzie 
Avė., kaina $29,000, cash $7850, 
kilus morgičius.

Harris and Unger
3310 W. 63rd St.

Hemlock 6263
• l! i.rl _ i ilvn iiiCn K <* ■ 1111 nuvt./Ai lii\ tipiU"laiko apielinkej. Mainysime į seną. bežiuotą skaičių žmonių. Apžiurėkit 

,UV>J'zvTt iv * e it i n 'musų miškų apaugusius vasarna-BIZNIAVAS muro namas, didelis mjUH 75x150, $150, išmokėjimais,
storas ir ;> kambarių fintas uzpaką- 20% jmok5ti, kitus po $5 j savaitę. 
Ivio A/HHnn I n aI n v Iiail1 m Ant oi- ■ 1/a * ... . • t . . J

ATYDAI LIETUVIŲ.
Mes turime keletą visai naujų bun- 

galovv, kuriose dar niekas negyveno. 
’ i Mes priversti juos tuoiau parduoti.

Reikia tiktai biskį įmokėti, o kitus 
labai mažais išmokėjimais. Sekami 
namai yra pardavimui, 
iki gegužio 1 dienos.
tuojau.

4
5
6
7

Jie
vės. tik 3 blokai nuo Grand Avė.

Taipgi mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokios rųšies bungalow ar
ba 2 flatų namą, kokį norėsit.

Matykit savininką ir hudavotoją

J. COLEMAN 
2104 N. Harlem Avė.

ziu'Zo jmoKeu, Klius po -n) į savaitę. 
Phone Wabash 6593 arba rhšykit I 
I.ong I>ake Woodlands. Room 522,*

lyje, cementuotas beismentas ir ki
ti parankumai. Vieta tinkanti dėl 
įvairaus biznio, nes apgyventa tirš
tai įvairių tautų žmonėmis. Randa
si Brighton parke. Parduosimt už 

’ teisingą pasiūlymą. Taipgi mainy- j 
sime.

Del platesnių žinių apie

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9* skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetų valandų ke
lionės nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 į 

Vertas virš $80,000,
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 

• rių kitokių vaisinių medžių, jau- 
upyvarto* ! no alfalfo laukų ir derlingų ga- j j (lit-nu vir* Hinitna dolerių. l’iirduoKiu In- , ,v... . • . ..

I>ai piviai. <<iii navaitę turi būt parduota*, nykiu. Farma rubeZlUOiasi SU naujas mūrinis kampinis 
' Priržaati* pardavimo. laimi svarbi. Iki J J ■---- ’*------- 1 --.-

• resortų ir turi puikų marketų arba ■
•; produktams ant vietos per visų I arba į mažesnį namą bile kur.

Meras; vasarą. Parduosiu už $35,000. i „^s, kS'“1
Galima pirkti farmų atskirai 2 karų garažas, 

arba farmų ir resortų sykiu. 
Bendra vertybė $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. <-----

SPF.CIAL BanrenAR. Pardavimui bu<Vrn<* 
rroM-rnū: nauji rakandai, daiiir tavoro. 

xni* <-a*h. i*dirbtax per kelia metun; 
. viHoklų tanių apryventu vieta: PARSIDUODA pusė saliuno ir j .diena yirA Mmlaa ilolerių. Parduosiu

restorano. Nemoku darbo ir par-1___ _ _
duosiu pigiai. NAUJIENOS, 1739 i aubatoa jei nieką* nenupirks, nedėlioj ati 
So. Halsted St., Box No. 1056. i <»•><”*“« ««Wkt». ih.1.3 So. Halsted st.

PAVASABINIS 
IŠPARDAVIMAS

7 FLATŲ namas ir krautuvė,
* i namas, 

viskas išrenduota, geros įplaukos, 
mainysiu į lotus,

šiuos ir

166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

Koncesijos 
Kraustykitės

PARDAVIMUI pusė grosemės 
arba visa. I 
gelį metų. 3253

Biznis išdirbtas per dau- j biznis, 
Normai Avė. i parduosiu

PARDAVIMUI bekernė, 
yra darbo dviem 
i dėl nesveikatos, 

$500 cash. 4515 Wallace St.

vyram, 
tiktai!

PARDAVIMUI pelninga dešrų ir |
specialty route, South Side. WEST- .„1.1..:..^ dclikatpseii ice crenmERN SAVSAGE CO., 4500 W. 22nd <KUK.ite.sen, ertam
St., Uwn<l.le 1701-1702. _ ■ kr;u(uvę Įnbai |)jgilli> yr„ knln.

bariai gyvenimui ir lysas, arba Į 
TĖMYKITE I mainysiu į namą.

Parduosiu arba mainysiu biznia- 058 W. 31 St.
namą, tai yra štoras perdalin- 
į du štoriukus*, 6 kambarių fla- i 
ir vienos mašinos garadžius, fla-1 
ir štorai štymu apšildomi.
štoras išrendavotas

kitus bargenus malonėkite kreiptis TURI BŪT PARDUOIA TUOJAU
pas • ' Per savininką, naujas 2 aukštų mu-

▼ i n 1 rinis namas, 5-5 kambarių, 3 me-K. J. Macke & Co. ‘
$5300
$7300
$7500
$7950

kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių namas
randasi prie ecmentuotos gat-

namas, 
tų senumo, 
Keen cementas, moderniškas, 
šildomas, aržuolo trimas, 2 
mūrinis garažas, įmokėti $3000, 
mentai apmokėti.

4587 So. Archer Avė.
Netoli St. Louis Avė. 

Atsišaukite H. De Smedt 
4635 So. St. Jx)uis

K. J. Macke & 
(Mačiukas) 

2436 W. 59th Street, 
(Kampas Artesian Avė.) 

Tel. Prospect 3140

kietų plytų frontas, 
garu 
karų 
ases-

, ..................  naujas mūrinis
namas, karštu vandeniu šildomas,

, geroj vietoj, par
duosiu arba mainysiu į lotą, gro
serne, bučtrnę.

6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
Cach bungalow, 2 karų garažas, luti būt 

i parduotas šią savaitę, priimsiu Jo- 
; tą, grosernę, bučernę į mainus.

Gali SU-i 2—4 KAMBARIŲ .naujas mūrinis 
........... 2 karų mūrinis garažas, 

; pirmas 
aukštas, moderniškas, parduosiu 
arba mainysiu i lotus.

2 KRAUTUVES ir 6 kambariai 
užpakalyj, prie gatvekarių linijos, 
geroj vietoj, parduosiu arba mainy
siu j lotus, bučemę arba grosernę 
arba mažesnį najną.

Pavasaris jau čia. Jti norite pirk
ti arba parduoti, mainyti savo na
mą į naują arba seną, mažesni ar
ba didesnį, mes galime pritaikinti 
jums mainus. Atsišaukit pas mus 
pirmiausiai.

\V. H. KELPS and CO.
2119 W. 69th Street, 
Phone Hemlock 8099

PARDAVIMUI kampinė krautuvė, 
’’ ‘ ‘ j, delikatesen, ice cream 

cigaretų, cigarų. Parduodu 40%, likusius morgičių. 
Geriausia pirkinys! '_______, „ ... ......, .. .viii namas, 2 karų mūrinis

sidaryti kooperacija is keletos (karštu vandeniu šildomas 
žmonių ir visi .turės pakanka- 

-tmai darbo ir įplaukų. Kreipki- 
j tęs greitųi. Naujienos, klauskit 

IŠSIMAINO 2 tetai ant automo-[ J, Šmotelis, ii. _grosernės. ’ A
prapertės randasi ant Potomac Avė., 

j mainus Archer Avė. Kaina $650 — 
bučerne, grosernę, lotus arba rezi- vieno 3 metai atgal mokėjau 
dencijinj, nedidesni kaip 2 flatų na- už kiekvieną. Atsišaukite pas 
mą. JOHN PAKALNIS (PAKEL),| 
6551 So. California Avė., Telefonas 
Hemlock 0367.

tas
tas
tas
nas _ ___
mėnesiui. Randasi gražioj vietoj ar- bilio arba mažos 
ti Marųuette Park, kur 
kyla kasdien. Priimsiu

Vie-; 
už $50.00

Exchange—Mainai

W. YUREWICZ 
4034 Archer Avė.

Lotai i 
arti ___ _ ______ __ __ _____ r

netoli 79th Št., Cicero Avė. Taip-
$550 3 krautuvės netoli 79th & Halsted

PARDAVIMUI 10 akrų farma,

st. Pigiai greitam pardavimui.
W ALTE R J. PAUL

Republic 4170
Hemlock 2389

6601 S. Western
3236 W. 55th St.

i Reikalinga Fąrma arba 
Vasarinis RezortasPARDAVIMUI pirmos klesos gro-: 

šerne, tabako, cigarų, saldainių, kny- 
mokyk£p Ka«k‘?orit'kttoki^rtbiSįmainyti ant kampinio biz- 
pasižiūrėkit, aš esu vienas, našlys, niavo namo arti teatro ue- 
negahu užlaikyti. • • . ° .w. j. nausioj apielmkej Chicagoj.

4434 So. Fairfield Avė. Namas yra 2 aukštų, 3 pa
gyvenimų, 1 storas ir 3 ka- 

' ram garažas, viskas išren- 
’clota, pečiais šildoma, kai
na $38,000. Namas randasi 

' ant Halsted Street ir 32-ros. 
Atsišaukit tuojaus arba ra- 

pardavimui ,..ft drink par- šy.kit prisiųsdami informa- 
ior. Proga padaryti pinigų. Renda C1JU apie Savo nuosavybes. 
$20.00 į mėnesį. . *

4655 So. Shields Avė.

PARDUODU pelningą biznį, tu-j 
riu du, vienų noriu apleist' 
na arba roominjf house.

Tel. Armitage 0948

180 AKRŲ farma, yra geri bu
dinkai, mašinos, 85 akrai dirbamos, 
kita ganyklos ir miškas, 2 mylios 

j nuo Delhvood summer resortų, lie
tuvių kolonijoj. Yra 2 geros man
ketų vietos, pirmos rųšies mokyk
los, laiškų nešimas ir bažnyčia. Ga
lit pirkti šią farmą nebrangiai šį 
pavasarį. Rašykit savininkui.

FRED J. THORSEN 
R. 3, 

Friendship, Wis.

PARDAVIMUI saliunas.
5904 So. Morgan St.

BARGENAS. 9 akių farma, 15 
minučių važiavimo nuo Kewanee, 
III. Gera stuba, 2 barnės, vaisiniai 
medžiai, aviečios. Dėlto šviesos sis
tema. Hemlock 6055. Ponia Buck, 
6333 So. Campbell Avė.

5 kambarių 
mūrinis « 
bungalM 
Labai gerame stovyje, 

durnas 
šildomas, 
garažas 
užpakalyj, 
tik $7,850, 
įmokėti tik $1,000.

5010 S. MOZART ST.

PARDAVIMUI geras Ford tro- 
kas. Kaina tik $185.00. 739 North 
Troy St., Tel. Nevada 8345.

PARDAVIMUI cigarų ir saldai-1 
nių krautuvė. Kampinė vieta. Iš- ( 
dirbtas biznis. Parduosiu pigiai.

1846 Canalport Avė.

Agentams mokėsiu komise-: 
ną, kuris išmainys. Matykit 
savininką

J. Namon
2418 W. Marquette Road 

Telefonas — Prospect 8678

BARGENAS
100 akrų farma, Michigan valsti

joj, 135 mylios nuo Chicagos, gera 
žemė ir budinkai, gyvuliai ir pa
dargai. Upė bėga per ganyklas. Del 
daugiau informacijų rašykit 
Teofil Drojd, Brawo, Mich.

pas

$1000 PIGIAU 
parduoti irraiu inodorniftką 
murmi bun<ralow, $3000 <turiu 

kambarių 
reilUa.

A tsiAaukito Aiandio.
Siiviiiinka*

B742 So. Whlppl<‘ Street 
RepubUc 8708

i « 
ca«h

PARDAVIMUI geroj vietoj bu-' 
černė ir groserne.

Phone Cicero 4097

PARDAVIMUI groserne ir bučer- 
nč. Geroj vietoj, geras biznis. Daug 
stako. Parduosiu pigiai, $1400. At
sišaukit AUŠROS KNYGYNAS, 
3210 So. Halsted St., Box 292.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, labai geroj vietoj. Biznis iš
dirbtas per daug metų. 1503 St. 
Charles Rd., Maywood, III.

BUČERNĖ ir grosemė, senas iš
dirbtas kampas, geras biznis, neto
li 51st ir Wood St. Savininkas ei
na j “Hardvvare” biznį. Kaina tei
singa. 6146 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Hemlock 8387.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
semė, geroj vietoj. Biznis išdirb
tas per daug metų. Parduosiu su 
namu ar be namo. Priežastis par
davimo — savininkas važiuoja IJe- 
tuvon.

J. W.
1515 So. 49th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI groserne ir deli
catessen krautuvė; nebrangiai. Ge
ras pelningas biznis.

1632 W. 13th Street

Kas turit automobilių? 
Nedaro skirtumo kokį, ir 
norėtumėt gauti gerą kainą. 
Čia pasitaiko geriausia pro
ga Chicagoj išmainyti ant 
bizniavo loto; šitoj vietoj 
kaina auga kasdien aukš
tyn. Žinoma yra visiems, 
kad kurie spekuliuoja ant 
bizniavų lotų, tie palieka 
turtingi. Ką tamstos lau
kiat? Jeigu mylit pinigus, 
tai nelaukit kol kitas pasi- 
gaus šitą progą. Lotas ran
dasi ant 59-tos ir Fairfield 
Avė. (gatvekarių linija), 
kaina tik $4,800. Žinoma, 
kad ten reikia mokėt cash 
perkant lig $5,000 ir dau
giau. Kurie turit mainą, 
kreipkitės tuojau pas

J. Namon & Co. 
2418 W. Marquette Road 

Telefonas — Prospect 8678

FARMOS NETOLI CHICAGOS 
pardavimui arba mainysiu į miesto 
namus.

80 akrų farma, netoli miestuko 
ir cementinio kelio, yra geri bu
dinkai ir juodžemis žemė. Yra 4 
karvės, 2 arkliai, vištos ir visi 
padargai, kaina $12,000, mainysiu 
į miesto namus.

142 akrų vaisių farma, 85 akrai 
vynuogių, 15 akrų obelių, vyšnių, 
pyčių, slyvų, 42 akrai dirbamos 
žemės, gori budinkai, 2 arkliai, di
delis trokas, ir kiti reikalingi 
daigai, mainysiu į miesto namą 
ha pigiai už cash.

40 akrų farma, gera vieta
paukščių auginimo arba daržovių, 
10 akrų miško, 1 kambarių namas, 
garažas, vištininkas. barnė, viską 
už $3150, cash $1150.

Apart šių farmų mes dar turime 
daug gerų ir pigių farmų 
nuo

pa- 
ar-

dėl

Chicagos.
DZIKOWSKI BROS.
533 Wentworth St., 
('alumet City, III.

netoli

FARMOS
Norėdami pirkti geras ukes ir 

teisingai, matykit mus ir musų ko
lonija pirmiausiai.

Rašykit
PILYPAS IR MATTIX

R. 2, Box 83, Scottville, Mich.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu ar be namo. Biznis 
išdirbtas. Maišytų tautų apgyven
ta apieiinkė. Agentų nereikia.

6747 So. VVestern Avė.

MAINAI
4 flatų po 5 kamb. muro namas, 

garu šildomas, aržuolo trimas, 2 
karų garadžius, Marųuette Manor, 
pigiai už cash arba mainais į ma
žesnį.

KENDŽ1Ų ir smulkių daiktų 
krautuvė arba soft drink parteris, 
kurį norite, galite nusipirkti. Abu
du negaliu laikyti, esu našlė, ne
galiu apsidirbti. Parduosiu nebran
giai. 2133 So. Halsted Street.

6 flatų po 4 kamb. mūrinis, pe
čiais šildomas namas ant Bridge- 
porto, netoli Šv. Jurgio bažnyčios, 
mainysiu j 2 ar 4 flatų, naujoj apy
gardoj. Pridėsiu cash.

S. J. PASZKĖWICZ 
6345 So. Califprnia Avė. 

Hemlock '4555

DIDELIS BARGENAS
120 akrų klay loom žemės, ge

ri budinkai, gražios girios, upė bė
ga per ganyklas, kaina $5500, 
ba mainysiu į Chicagos namą.

80 akrų geros žemės, geri 
dinkai, gražus sodnas ir graži gi
ria, kaina $1500, įmokėti tik $500.

Krautuvė ir gas station, 6 kam
bariai viršui ir 4 kambariai apa
čioj, yra grosernė, bučernė, dry 
goods. Gaso parduodam 8000 ga
lionų j mėnesį ir 2 akrai žemės 
prie krautuvės. Geroj vietoj ir prie 
gero kryžkelio, kaina $3500, įmo
kėti $1800.

A. JANKOWSKY 
R. 1, Box 32 

Ludington, Mich.

ar-

biu-
i-

—— — ............................ . .......... »■■■■■ I ■ II

2 flatų ‘ medinis namas, ce
mentiniu pamatu, 2 karų gara
žas, įplaukų $85 į mėnesį, kaina] 
tik $8,000, cash $2,000. šaukit 
savininką

Slmvart 7764

9 KAMBARIŲ namas, netoli ka
talikų bažnyčios, mokyklos, yra 3 
karų garažas, įplaukų $75 j mėn. 
Parduoda savininkas.

824 W. 54th PI.
PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na- 

liias, 5 ir 6 kambariai, karštu van
deniu apšildomas, 2 karų garažas. 
Parduosiu labai pigiai už $8,500.

John P. Mežlaikis, 
2453 W. 71st St.

Republic 4537
ATYDA BIZNIERIAMS

NAMAS ir lotas pardavimui su 
groserne ir delicatessen dėl mirties 
šeimynoj. 2216 W. 22nd St.

SOUTHWEST SIDE—Apt. namai, 
5 fl. ir krautuvė, netoli Douglas par
ko jplaukų $270, $4000 ir išmokėji
mais, 2 fl. Rock. 2953.

MES turime keletą 2 flatinių na- 
1 mų, kuriuos parduosime po $2500 

Pardavimui bizniavas namas ant 71 įmokėjus, kitus lengvais mėnesi- 
ir Western Avė. Tinkamas dėl bile niais išmokėjimais. Taipgi 12 fla- 
kokio biznio. , Jeigu kam toks 
mas reikalingas. Pasiskubinkite, 
ši proga Ilgai nesitęs. 1 

JOHN P. MEŽLAIŠKIS, 
2453 W. 71st St., 

Republic 4537

na- ’ tu ir 6 flatų namus. Jei norite pui-1 
nosikių bargenų, pa.simatykit su mumis' 

; šiandie.
D’ALESANDRE

3043V6 Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

plien^konstn^kcijo^ EKSTRA SPECIALIS BARGENASĮ
.enš°iMo .3 po 30 pėdų Jotai prie Califor-!

JEI norite greitų pasekmių, 
kito mums pardavimui savo 
estate. Perkame, parduodame 
priimame j mainus.

BURK E REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794

(luo- 
real 

arba

y 1 ' ............... .. '■

$1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šijdomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį {mokėjimo. 
Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
51 st St. arba Tel. Hemlock 7178.

H? 30viBa^ms ^Braun’ 2 >"> 50!
GXI<) S' wtshtem ?v avė > P5(l>! 'o“11 Prie Cdifornia ir Mar-
b«l J h. \Vasntenaw a . ' ųuette Parko, netoli lietuvių baž-

lietu-1 
daug j

• nyčios ir ligonbučio. Pirkit
PARDAVIMUI transportinis kam-, v!ų kolonijoj, kurioj statoma 

pas, 33 pėdos ant 101 ir Michigan} namų. Cash arba mainais, 
avė. išvažiuoju į Lietuvą. Mažas 
{mokėjimas. 2938 W. 43 St. Robert 40 N. Dearborn St., Central 
Bubul i k. --------------------------------------

J. LYNCH
3654.

EKSTRA SPECIALIS BARGENAS 
Vasarinės cottages už jų vertę 
Mes turime 15 naujų cottage ant 

didelių lotų, kiti kaip frontiniai lo
tai, randasi_jjrie Slocum ežero, kai
nos 
rios __  ... _
Mes esame lentų biznyje, bet ne 
real estate, mes norime, kad musų 
ivestuoti pinigai sugryžtų. Atsišau
kta

LIBERTYVILLE LUMBER CO.
Libertyville, III. ar phones 47 ir 48 
Arba Box 1057, NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Chicago.

si prie Slocum ežero, kai- 
nuo $750 iki $3300. Kai ku- 
.turi labai gražius rakandus.

SKUBĖKIT — Bargenas. 8 kam
barių medinis namas, akmeniniu pa
matu, furnas šildomas. Galima pa
daryti 2 flatus po 4 kambarius, ar
ba perdirbti į Road House. Gali
ma laikyti karvę ir virštų. Lotas 
50x125. Yra dideli medžiai, graži 
vieta, 2 blokai nuo Westem Avė., 
kaina $7300, įmokėti $1600 ar dau
giau. Savininkė, 2512 W. UOth PI.
—--------------- ..-i.**..................

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė Cottage ant 146 loto ir 2 sykiu 
po 1 ‘/j loto. Vieni jų yra ant kam
po. 3154 S. Oakley Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų namas po 
5 kambarius. Parduosiu už $2,800. 
Priežastį patirsit ant vietos. 332 W. 
58th St. W«ntworth 2835.

TIKRAS PIRKIMAS
Kas nori 2 flatų murini namų, 

geriausiame padėjime, 6—6 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas ir vi
si įrenginiai naujos mados. Iš prie
žasties savininko mirties man rei
kia parduoti su nuostoliu.

3332 S. Union Avė.

Ką tik užbaigti 5 kambarių mū
riniai b>UngaloWs prie 522f “ 
Kilpatrick Avė., Va bloko 
nuo Archer Avė., api 
$6750. Budavotojas bus an

-25 So. 
bloko pietus 
įšildomi, kaina 

vietos
subatoj.

S. KUSPER, 
1808 S. Ashland Avė.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-0774
SPECIALIS BARGENAS I 

.jų •» j ’■ i244 So. Winchester Avė., 5 kam- 
užpakalyj biznist Kiti flatai barių medinis namas, ant cemen- JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

*• . tinių bloksų, furnas šildomas, stik- KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.
4001 >.So. Archer Avė. liniai porčiai, 50 pėdų lotas, kainai -------------------------------------------------

Ikit pSy™ b“ki imokŽtb DU°’| BARGENAS ir lengvos išly- 
---------  gos. Beveik nauja 6 kambarių 

: bungaloyy ir dviejų karų garą- 
barių, pirmas flatas garu šildomas, žas, galima nupirkti lengvais 
antras pečium šildomas, 4 kamba
rių cottage užpakalyj, pirmas 
tas tuščias, $7750, tiktai biskį 
keti.

WINT0N & NARTEN
6829 S. Halsted St. Normai

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas! 
namas. Su 4 pagyvenimokamba-( 
riais, ; v Tr,‘1
po 3-5 kambarius.

1943 W. GARFIELD BLVD.
2 flatų mūrinis, 5-6 kambarių, 

garu šildomas, moderniškas, 2 karų 
garažas, cementuota ėlė. Kaina ne
brangi greitam pirkėjui. BARRON, 
Prospect 1271.

cementuota ėlė. Kaina ne-1 ?inis, cementiniu pamatu, 6-6 kam

PARDAVIMUI Brighton Parke 6 
kambarių medinis namas ant ce
mentinio fundamento su furnasu šil
domas. yra maudynė ir šiltas van
duo, 2 porčiai, didelis 2 karų ga
ražas. Lotas 31x125, arti dviejų1 
gatvekarių linijos. Aplinkui visoki 
bizniai ir mokslainės ir bažnyčia 
netoli.

4011 So. Campbell Avė.

mokslainės ir bažnyčia

PARSIDUODA kampaniai tetai 
ant 71st ir Rockwell St., 58 pėdos 
pločio ir 125 pėdų ilgio; piet-ryti- 
nis kampas. Specialė Kaina.

A. STANKUS 
4501 So. Fairfield Avė.

Nedėlioj galite matyti mane iki 
pietų.

Extra specialia bargenas
6 flatų mūrinis namas po G kam

barius, kiekvienas pečium ir fur- 
nas šildomas, 2 karų garažas, 50 
pėdų kampinis lotas $255, kaina tik 
$23,000. Savininkas

5542 So. Aberdeen St.

Greitai Pamatyk 
šitą bargeną, ant kurio uždirbsite 
kokius $2,000, nes esu priverstas 
greitai ir pigiai parduoti. Naujas 
mūrinis bungalow, tinkamas dviem 
šeimynom gyventi. 5 ir 4 kamba
rių^ 2 maudynės ir kitais naujais 
įtaisymais. Lotas 30x125. Randasi 
netoli Marąuette Park. Parduosiu 
už $9,600. Yra vertas $12.000. Tik 
$1,000 įmokėti, likusius kaip rendą. 

Klauskit savininko.
6951 So. Union Avė. 

2-ros lubos

KAIP TIK DEL JŪSŲ 
6109 S. Albany Avė.

2 flatai po 6 kambarius, 
mainysiu ant mažesnio na
mo arba parduosiu už jūsų 
pasiūlytą kainą.

išmokėjimais arba už cash.
Marąuettefla- , .

įmo- Bungalow randasi
! Manor prie boulevarų ir gat- 

ll73 vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 
giau negu verta. Del informa- 

PARDAVIMUI 3 pragyvenimų Cljų kreipkitės 
muro namas, 2 po 6 kambariui ir 6409 So. Kedzie Avenue 
1-4 kambarių. Tas namas randasi 
West Side. Parsiduoda pigiai, tik 
už $7300, cash reikia $2300; liku
sius ant lengvų išmokėjimų.

SideBIZNIAVAS narna*. West 
biznis yra bučernė ir groserne. Sa
vininkas parduos vieną biznį ar su 
namu, ar mainys ant rezidencijos 
namo. BEN. J. KAZANAUSKAS, 
2242 W. 23rd Place.

HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 
bungalow, garu šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 bl. iki gele
žinkelio sub. linijos, $10,500, $1000 
mokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa- 
mdavosim ant jūsų loto bungalow ar
ia 2 flatų namą. Tik biskį įmokėti, 
t. H. Ballantine, Owner and Builder, 
jeveriy 8552.

Bungalows Už
$500

• įmokėjus
Jūsų paskutinė proga įsigyti vie

ną šių ultra moderniškų namų. 
Ir po $75 į mėnesį. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant jūsų loto gražu, mo
dernišką namą. Visas namas bus iš 
plytų, su vėliausiais {rengimais kny
gynas, ugnavietė. bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

Mes duosime jums raaio, skalbi
mui mašiną arba indams plovimui 
mašiną dovanų, jei pirksite musų 
vieną namą.

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI — 12 arba 6 flatų 
namas arba mainysiu. Pamatykit 
juos šiandie, puikus bargenas.

D’ALESANDRE
304314 Armitage Avė.

Spauuding 4266

BUNGAL0W UŽ $1500
Mes turime keletą bungalow ku

rias turime parduoti tuojau. Mes 
priimsime tik $1500, o kitus leng
vais išmokėjimais. Kaina jų $8500. 
Viskas modemiška, netoli transpor- 
tacijos. Gatvė cementuota ir apmo
kėta, su grindimis viškai. Atsišau
kite šiandie. Arba mes galim pas
tatyti jums namą ant jūsų loto. Bun- 
galws randasi 3732 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

6244 So. St. Louis Avė.
Tel. Republic 7030

GRAŽUS mūrinis namas, 3 fla
tai po 5 kambarius, Brighton Park, 
prie karų linijos. 
Mainysiu į T 
lotus. Atsišaukit pas

AUGUST SALDUKAS 
4034 Archer Avė.

Kaina $13,000. 
bučemę arba j gerus

PADAVIMUI ar mainui tran- 
sferio kampas 6 flatai ir stambi 
krautuve. Kaina $30,000 (1-mo 
morgičio $7,500) 31-st N. E. 
cor. of Wallace St.

M C DONNELL, 
Tel. Triangle 4014.


