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Pietų Kinų armijos 
pliekia šiaurės mili- 

taristų jėgas

Šen. Borah pritaria 
laikymui laivyno jė

gų Nikaraguoj
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Sprogimo sudrasky- Lenkai skiria armi

Nacionalistai paėmė į nelaisvę 
70,000 šiauriečių; patys mū
šiuose prarado 20,000 karei
vių

Sako, Niką raguos žmonėms bu
tų padaryta neteisybė, jei J. 
V. nepatikrintų jiems laisvų, 
nevaržomu rinkimu • b

PEKINAS, Kinai, bal. 20. — 
Pietų Kinų [nacionalistų] armi
ja žygiuoja šiaurės linkui. Vie
na armija žygiuoja rytų kryp
tim į Tsinaną, šantungo pro
vincijos sostinę, šiauriečių ka
riuomenė pakrikus. Kelios jos 
divizijos pietiečių sunaikintos, 
kitos vėl pasidavė.

Sostine Tsinanas, kaip matyt, 
bus nacionalistų paimta.

Fronto linija driekiasi pietų 
rytų link nuo Tamingfu, čihli 
provincijoj, nuo ten į Tanšan- 
ku, Kiangsi provincijoj, ir to
liau penkiasdešimt mylių į ry
tus nuo Sučaufu, Kiangsi pro
vincijos sostinės.

Gen. Sun čuanfano armija 
sai sunaikinta

vi

20.
ka-

Kaišeko,

Bendros gen. čia n 
‘krikščionių” geno 

Juhsibno armijos

ŠANCHAJUS, Kinai, bal.
Vyria ilsiojo nacionalistų 

ro vado, gen. čian 
pranešimu, šiauriečių generolo
Sun čuanfano armijos šantun
go provincijoj beveik visai su
naikintos. 
Kaišeko ir 
rolo Feng
muštuose Pekino-Hankovo ge
ležinkelio linijoj pietinėj čihli 
ir vakarinėj šantungo provinci
joj, pasak pranešimų, paėmė 
nelaisvėn viso 70,000 šiauriečių 
kareivių.

Generolo čia n Kaišeko nuo
stoliai siekia apie 20,000 karei
vių, kurių 2,500 krito mūšiuo
se. Nankino ir Hančau ligoni
nės pilnos sužeistų. Nankine 
statomi milžiniški gardai suim
tiems nelaisvėn šiauriečiams 
laikyti.

Praneša, kad Pekino diktato
rius, maršalas čang Tsolinas, Į- 
sakęs savo šiauriečiams evakuo
ti šantungo provinciją, idant 
sutrumpintų frontą ir galėtų 
geriau Pekiną ginti.

Pekine karo padėtis

MUKDENAS, bal. 20. — Del 
didelių šiauriečių armijų pra
laimėjimų, Pekine, kaip prane
ša, paskelbta karo padėtis. Ma
noma, kad ta šiaurės Kinų sos
tinė, galų gale bus nacionalistų

Latvija ir J. V. pasira
šė prekybos sutartį

RYGA, bal. 20. — šiandie 
buvo pasirašyta Latvijos ir 
Jungtinių Valstybių prekybos
sutart.is.

žemės drebėjimas Alaskoj

NOME, Alaska, bal. 20. — 
Vakar vakarų čia buvo jaustas 
lengvas žemės drebėjimas.

Chicagai ir apielinkei fede 
ralinis oro biuras šiai diena 
pranašauja:

Didėjęs debesiuotumas; gali 
būt lietaus; palengva šiltėja: 
stiprokas rytų ir pietų rytų vė
jas.

Vakar temperatūros buv< 
tarp 34° ir 38° F.

šiandie saulė teka 5:02, lei
džiasi 6:36. Mėnuo leidžiasi 
8:12 vakaro.

kad lai vy
timai ištrauktos

senate šen. Bo- 
kad butų visai

\VASHINGTONAS, bal. 20. 
- Senatorius Borah, senato už
sienio reikalų komisijos pirmi
ninkas, kurs visados buvo prie
šingas Jungtinių Valstybių in
tervencijai Nikaraguoj ir ki
biose cen tralinės Amerikos 
kiaštuosc, dabar pasipriešino 
Blaine ir kai kurių kitų sena
torių reikalavimui, 
no jėgos butų 
š Nikaraguos.

Savo kalboj 
•ab pareiškė,
įeišmintinga ištraukti jūreivius 
rirmiau nei Įvyks Nikaraguoj 
dsuotiniai rinkimai ir bus įs
meigta pastovi, pačių žmonių 
šrinkta, valdžia. Einant pada
lyta su Nikaraguos liberalais 

■r konservatoriais sutartimi 
Jungtinės Valstybės apsiėmu- 
dos prižiūrėti rinkimus, kad 
iie įvyktų teisingai, be smurto 
r prievartos. Del to šitų priža- 
la jos turį išpildyti ir tuo bu
tu atsilyginti Nikaraguos 
žmonėms už tas neteisybes, kil
ias Jungtinės Valstybės jiems 
urmiau padariusios.

Socialistų laimėj i 
mai Vokietijoj

Dviejų miestų rinkimuose lai
mėjo naujų vietų, surinkę 52 
nuoš. balsų

BERLYNAS, bal. 20. — Vo
kietijos socialdemokratai turėjo 
;ėl didelių laimėjimų dviejose 
zietose: Bielštadte ir Pinne- 
zerge, Hamburgo kaimynijoje.

Abu tuodu miestu iki šiol bu
vo komunistų tvirtovės. Dabar 
»i, ]xr ką tik Įvykusius rinki- 
nus, Bielštadte socialdemokra- 
ai laimėjo šešias naujau vietas, 
) Pinnel>erge - tris. Bielštadte! 
komunistai vieną mandatą pra
rado.

Abiejuose miestuose social
iem ok ratai surinko 52 nuoš. 
balsų.

RADO JAUNAVEDŽIUS IR
DRAUGĄ NUŽUDYTUS
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ta aeroplanų įmonė
Keletas darbininkų užmušta ir 
apie dvidešimt kitų sužeista

■ t
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Chicagos lietuvių gražuolė prašo išsiskyrimo su vyru. — Estelh 
Kazlauskaitė, kuri praeitą vasarą gražiausių merginų konteste 
laimėjo “Miss Chicago” titulą kaip visų gražiausioji, bet to ti
tulo neteko tik dėl to, kad pasirodė, jogei ji prieš pat kontestą 
ištekėjo už vyro, dabar kreipėsi į teismą, norėdama su savo 
vyru, Earl McBath’u, išsiskirti. Savo vyrą, kuris yra vienos 
bižuterijų firmos vedėjas, ji kaltina dėl žiaurumo. Byla Įnešta 
teisman balandžio 7 dieną.

Klaidžiojusi sovietų 47 žmonės žuvo per
auksą nuperka 

Vokiečiai
žemės drebėjimą 

Bulgarijoj

jai $80,900,000
Meksikos kovos su 

maištininkais

Amerikos nepriimti $5,000,000 
pargabenti i Deutsche Bankų 
Berlyne

Daug žmonių gavo proto pami
šimą manydami, kad atėjus 
“sudnoji” diena

Socialistai laiko tai per didelę 
sumų, sudarančia du septint- 
daliu valstybės biudžeto

Dviejuose susikirtimuose 18 
maištininkų nukauta; katali
kų konfliktas Ichualtepec’e

DENVE1I, Colo., b;
Alexander Industries 
nu įmonėj Englesvocde, 
vero priemiesty, šiandie Įvyko 
keletas sprogimų, kurių, kiek 
žinia, penki asmens

aeropla-
Den-

VARšAVA, bal. 20. — Socia
listų partijos laikraštis Robot- 
nik kritikuoja maršalo Pilsuds
kio patiektą kariuomenės biu-

buvo už- džetą, kaip per daug didelį. Tuo 
mušti ir apie dvidešimt sužeis- tarpu, kai išlaidos švietimo rei- 
ti. įmonė «buvo sudraskyta irjkalams padidinta nuo $36,700,- 
griuvėsiuose tuojau kilo gais
ras.

Iš griuvėsių buvo išimti kū
nai dviejų moterų ir trijų vy
ru. Kelių darbininkų dar pasi
gendama.

(100 praeitais metais iki $40,- 
330,000 einamiems metams, iš
laidos kariuomenei padidinamos 
iki $80,900,000, kas sudaro du 
septintdaliu viso valstybės biu
džeto.

Skrenda į pagalbą 
vokiečių lakūnams

Pilsudskis, kuris šiandie tu
rėjo ginti armijos biudžetų, dėl 
didelės sniego audros, o taip
jau ir dėl nušalimo negalėjo į 
seimą atvykti.

Bay, Quebec, bal. 20. — Fordo 
aeroplanu šį vakarą/ atskrido 
čia iš Detroito aviatoriai Floyd 
Bcnnet ir Bernt BaJchen, siun
čiami j Greenly salą padėti te
besamiems ter Atlantą perskri- 
dusiems vokiečių lakūnams, 
kap. Koehl’iui ir von Huene- 
feld’ui.

Karo “paminklas”
Rado betono rūsy 50 negyvų 

vokiečių kareivių

PARYŽIUS, bal. 20.
Journal korespondentas prane
ša, kad ties Chevregny, Aisne 
departamente, viename didelia- 

rasta penktas
vokiečių kareivių ku-

Kanados spaudos korespon-;me betono rūsy 
dentams kap. Koehl pasakė, dešimtys 
kad jeigu jie urnai gautų rei- nų.

Le

franeuzų ūkininkas, 
duobę užtikęs pože-

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
20. — Los Altos apielinkėje, 
Jalisco valstijoje, Įvyko dviejo
se vietose susikirtimai tarp fe
deralinės kariuomenės ir maiš
tininkų bandų. Viename susi
kirtime buvo penkiolika maišti
ninkų nukauta, antrame trys.

EI l’niversal Grafico prane
šimu, Meridoj, Jukatane, vy
riausybė ima nagan Jukatano 
arkivyskupą Martiną Tristchle- 
rą ir laikraščio EI Diario de 
Yucatan redaktorių Carlos Me- 
nendezą, kaltinamus dėl laužy
mo bažnytinių įstatymu.

Tas pats EI l’niversal Grafi
co praneša, kad į baudžiamąją 
koloniją Tres Marias saloj iš
siunčiama šimtas kriminalistų, 
jų tarpe keletas klerikalų ir 
vienas kunigas.

Ichualtepec’e tarp vietos ka
talikų kilo vaidų dėl to, kad ku
nigas Viccnte Linuan, sutikęs 
klausyti bažnyčios Įstatymų, 
reikalaujančių, kad kiekvienas 
kunigas įsiregistruotų, pradėjo 
vėl laikyti bažnyčioj pamaldas 
ir eiti kitas kunigo priedermes. 
Vieni katalikai šitam kunigo 
žingsniui pritaria, kiti prieši- 
jas, ir dėl to tarp abiejų pusių 
kilo kova.

ną “Bremen” sugebėtų per še- kasdamas
šias ar septynias dienas sutaisy- minį urvą. Tuo uitu paslinkęs 
ti, taip, kad jau galėtų išskris-Į apie dvidešimt mastų toliau, jis 
ti iš Greenly salos į Ne\v Yor- 
ką.

Rusai finansuoją 
ginklų kontraban

dą j Airiją

rios ginkluotos sargybos lydi
mas, j Berlyną tapo pargaben
tas sovietų Rusijos auksas, 
vertės $5,000,(HM), kurį Jungti
nės Valstybės atsisakė priimti. 
Auksas sudėta Deutsche ban- 

’ j ke, “The Guaranty Credit 
! Bank of the East” sąskaitom

Iš New Yorko auksą gabeno 
atgal vokiečių garlaivis Dres- 
den, kuris turėjo pakeliui su
stoti Cherbourge. Kadangi buvo 
žinių, jogei Francija nori jį 
konfiskuoti, auksas iš garlaivio 
Dresden buvo jūrėse nąkties

ir 
geležinkelio linija sukrai- 
ir susisiekimas nutrauk- 
Sunaikintas taip pat Pa- 
miestelis.

LONDONAS, bal. 20.
daus ministeris Joynson-IIicks 
pareiškė parlamente, kad Britų 
vyriausybe turinti įrodymų, In
gei sovietų valdžia finansavus 
airių respubdikininkus, kurie 
nesenai buvo suimti Londone, 
kai jie bandė slapta gabenti 
ginklus i Airiją. Pas suimtuo
sius buvę rasta banknotų, ku
rie jiems buvę duoti 
banko Londone.

1

Rusų

atsidūrė minėtame betono rūsy. 
Kai kurie negyvi kareiviai sė
dėję aplink stalą, kiti gulėję 
ant suolų, dar kiti buvę išsitie- 

i sę ant grindų. Jų šautuvai tc- 
; bekaboję sienose.
i Manoma, kad visi jie
1 ooilsio metu nutroškinti 
dingomis dujomis.

Protestuoja prieš 
užgynimą “raudo

nųjų kovotojų”

buvo 
nuo-

Siūlo 8 milionų kon
traktą dviem diriža

bliam pastatyti
20.

BERLYNAS, bal. 20. —Lust- 
gartene vakar įvyko milžiniška 
demonstracija

EVANSVILLE, Ind., bal.
— Vienuose namuose čia rado 
negyvus tris asmenis: Miss 
Drury, 27 metų amžiaus, bu- 
aisią aktorę; Alvali Carnahan, 
12, jos vyrą, ir Sam Lock- 
wood, 30 metų amžiaus. Pasta
rojo rankoj teliebuvo sugniauž
tas revolveris. Manoma, kad 
ljOckwood nušovė moteriškę 
r Carnahaną, paskui pats nusi
šovė. Carnahan ir Miss Drury 
buvo vos prieš porą dienų vedę. 
Lockwood buvo jų draugas.

20.

Prohibicijos agentas

laivą ir pargabentas tiesiai į 
Bremeną, iš kur dabar jis at
siųstas į Berlyną.

Rusų vyriausybė iš karto 
norėjo, kad auksas butų par
siųstas tiesiai Į Maskvą, l>et 
galinu susitarė su Vokietijos 
Reichsbanku, k\iris tą auksą 
sutiko nupirkti vokiečių mar
kėmis.

Reichsbankas mano tuo rusų 
auksu pirkti Anglijos pinigų 
reparacijoms mokėti. Anglija 
vėl tą auksą suvartos savo sko
loms Jungtinėms Valstybėms

SOFIJA, Bulgarija, bal. 20.— 
Paskiausiomis žiniomis Filipo- 
poli, kurs buvo pastarojo žemės 
drebėjimo Bulgarijoj centras, 
dvidešimt žmonių buvo užmuš
tų ir šimtas sužeistų.

Visa miesto dalis arti gele
žinkelio stoties sunaikinta 
pati 
pyta 
tas. 
pazii

Viso per šį žemės drebėjimą 
užmušta keturiasdešimt septyni 
žmonės.

Įvykus žemės drebėjimui bu
vo klaikiausių sumišimo ir ne
tvarkos scenų. Daugelis asme
nų gavo proto pamišimą ir bė
giodami klykė, kad “sudnoji 
diena” atėjus. ^Nukentėjusieji 
gyvena lauke, palapinėse, to
liau nuo trobų sienų, kurios 
gali sugriūti. Del suardytų ge
ležinkelių teikimas pagalbos 
nukentėjusių vietų žmonėms 
labai apsunkintas.

Padaryti materialiniai nuo
stoliai siekia arti 200 milionų 
dolerių

Nužudė giminaitę, kad 
laikraščiai apie jį 

rašytų
GALUI POLIS, Ohio, bal. 20. 

— Suimtas Ho\vard Adkins, 16 
metų amžiaus angliakasio sū
nūs, policijai prisipažino, kad 
jis nugalabijęs savo giminaitę 
Mary Adkins, 5 motų mergaitę, 
ir sužeidęs jos motinų. Pada
ręs tai dėl to, kad norėjęs, 
idant apie jį butų rašoma laik
raščiuose.

PAMIŠĘS FARMERYS UŽMU
ŠĖ DVI SAVO DUKTERIS

iivitiuiujuo ag vii La» įmokėti
pakliuvo už plėšimą
RUSHVILLE, 111., bal. 20. — 

Miliam Hollowell, buvęs Chi-į 
cagoj federalinis prohibicijos 
agentas, tapo čia atiduotas į 
grand jury. Kaltinamas dėl plė- dyln'S. 
Urnų ir padegimų.

Du kaliniu pakorė
! SALEM, Ore., bal. 20. 
šiandie čia buvo pakarti 
kaliniai, pasmerkti už žmogžu-

du

$40,000 byla dėl “pa
tentuotos” lovos

Du kaliniai pabėgo
CHARIJESTON, 111., bal.

— Iš kauntės kalėjimo pabėgo 
lu kaliniai, Otis Young ir Bob 
Bames. Sėdėjo už automobilių

20.

Boksininkas pakartas
NEW ORLEANS, La., 

20. — Del nužudymo savo 
limos tapo vietos kalėjime pa
kartas Matt Seminary, bokso 
pasauly žinomas kaip “Batt- 
ling Joe” Nelson.

bal. 
my-

LOS. ANGELES, Cal., bal. 20. 
— Mr. ir Mrs. Bruce Carter 
iškėlė bylų vienam vietos 
apartmentų namų savininkui, 
reikalaudami $40,000 atlyginimo 
už sužeidimų jų lovoj.

Dalykas nevisai paprastas. 
Apartmentų savininkas buvo j- 
dėjęs jiems patentuotų ‘‘suve
riamų” lovų. Bet kai Mr. ir 
Mrs. Carter’iai sugulė, lova 
staiga susivoŽė taip, kad abu
du per visų naktį buvo suslėgti, 
ir dagi stovėdami ant galvų.

a

NEWPORT, Tenn., bal. 20.— 
Netoli nuo čia gyvenus farmo- 
rys D. Hawk, gavęs proto pa
mišimų, kirviu užmušė dvi sa
vo dukteris, 30 ir 21 metų am
žiaus, mirtinai sužeidė savo 
žmonų ir pagaliau pats pasidarė 
galą.

19 niekinių sužeista bu 
sui nusiritus

LOGANSPORT, Ind., bal. 20. 
— Mokyklos busui nusiritus 
dešįmt pėdų žemyn j pakalnę, 
buvo sužeisti devyniolika vaikų, 
gabenamų namo iš mokyklos. 
Nelaimė atsitiko dėl motorinio 

'buso vairo sugedimo.

WASHINGTONAS, bal.
— Laivyno departamentas siūlo 
kontraktą dviems dideliems1 
dirižabliams pastatyti, kuriems 
kongresas autorizavo išleisti 8 
milionus dolerių. Dirižabliai tu
rės būt 787 pėdų ilgio ir 132!Z> 
pėdos diametro, gali gabenti 16 
oficierų, 45 įgulos žmones ir

demonstracįju protestui prieš 
vidaus reikalų ministerio ban
dymą užginti komunistų orga- 
nizaciję, vadinamą “Raudonojo 
fronto kovotojai.”

Demonstracija, kurioj daly
vavo apie 100,000 žmonių, bu
vo tvarkinga, ir policija elgėsi 
su demonstrantais nepaprastai 
mandagiai.

Japonijoj pasibaigė 7 
mėnesiu streikas

DU ŽMONĖS ŽUVO GIRIŲ 
GAISRUOSE

NEW YORKAS, bal. 20. 
Ne\v Yorko valstijoj, Long 
landė, rytų Pennsylvanijoj, pie
tų Ne\v Jersey ir šiauriniame 
Delaware kilo girių ir žolės 
gaisrai, daugeliui namų grosią 
pavojumi. Apie Barnegatų, N. 
J., du žmonės žuvo liepsnose.

Is-

Arbitražo sutartis su 
Italija pasirašyta

WASiHIN-GTONA!S, bal. 20.
Vakar pasirašyta arbitražo 
sutartis tarp Jungtinių Valsty
bių ir Italijos. t

I BIRGER PAKARTAS

BENTON, III., bal. 20. —Pa- 
skilbęs butlegeris ir banditų 
vadas Charles Birger, pamokė
jo savo galva už užmušimų Joe 
Adams, West City burmistro: 
vakar jis buvo čia pakartas. ,

WASHINGTONAS, bal. 20. — 
Valstybės departamento pas- 
portų skyriaus viršininku pa
skirta moteriškė Mrs. Ruth 
B. Shipley.

TOKIO, bal. 20. Valdžios 
tarpininkavimu pasibaigė No- 
da Soy kompanijos darbinin
kų streikas, kurs tęsėsi dau
giau kaip septynis mėnesius. 
Kompanija sutiko mokėti dar
bininkams 150,000 jenų ($225,- 
000) už streiko laiką.

Septyni darbininkai 
žuvo Tennessee upėj
SAVANNA, Tenn

Kelianties per 
stiprios vilnys

bal. 20.—
Tennessee upę, 
apvertė jų ne- 
ir septyni as- 
fcuvusieji buvomens prigėrė.

statomo per upę tilto darbinin
kai ir tilto inžinierius Frank 
Paulk.

KONTESTAS
Iki “Naujienų” kontes- 
to užbaigai liko tiktai 
keletas dienų — drau
gai ir pažinstami kon- 
testantų kviečiami teik
ti jiems paskutinę sa
vo paramą šiame “Nau
jienų” konteste, idant 
jų darbo užbaiga butų 
pilnai sėkminga jiems 
patiems ir sykiu “Nau
jienoms.”

I



NAUJIENOS, Chicago, UI šeštadienis, balan. 21, 1928

I KORESPONDENCIJOS

Brooklyn, N. Y
rodė kru- 
iš Lietu- 

lietuvių

C. G. Lukšis, kuris 
taniuosius paveikslus 
vos visose Amerikos 
kolonijose, geg. 2 d. su ameri
kiečių lietuvių ekskursija laivu 
“Estonia” gryšta j Lietuvą, kad 
nufotografuoti visus šios vasa
ros įvykius Lietuvoj ir ateinan
čią žiemą juos filiuose parodyti 
amerikiečiams.—R.

Ratine, Wis
Vestuvės.— Koncertas ne kon

certas.—Kiti parengimai.

Bal. 11 d. šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčioj vietinis kuni
gas Balinskis surišo Joną Pau
lauską su Mare Grabliauskiute 
neatmezgiamu moterystės ry
šiu. šliubo ceremonijose giedo
jo šv. Cecilijos choras. Vestu
vių linksminimasis atsibuvo 
jaunikio tėvų pp. Paulauskų na
muose 1023 Gidion Ct. Muzikan
tais buvę p. Staponaitis su Še
piku. Daug svečių dalyvavo ir 
viskas kuolinksmiausiai užsibai
gė. Velitina jauniems Joneliui 
ir Marytei Paulauskams sveika
tos ir ilgo gyvenimo.

padainavo, kad nors kiek butų I 
j dainavimą panašu. Norint so- 
,o dainuoti, reikia lavintis, ki
taip ne tik sarmata patiems 
dainininkams, bet ir klausyto
jai turi ausis užsikimšti nuo 
sarmatos. Keletas buvo sve
timtaučių italų, jie už lietuvius 
geriau dainavo. O nereikėtų 
lietuviams apsileisti, kad sve- į 
čiai mus savo dainomis pra-. 
lenktų. Gerai solo sudainavo 
tik Hichard.

Aš nekaltinu dainorių, pata
riu lavintis, nes nė vienas ne
gimsta mokytu. Viskas butų 
išėję gerai, jei pianai butų bu
vę geri: dainininkai nekulti, į 
kad jie neišmoko dainuoti, tai 
tie nelabieji pianai viską pa
gadino...

Laike koncertavo grupele 
žmonių prie durų sustoję gar
siai tarp savęs šenkučiavosi.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Teatruose
Chicagos teatre — pradedant 

23 balandžio bus rodomas pa
veikslas “The Enevy”, eis di
delis scenos numeris, kuriame 
dalyvumą ima bent 20 artistų.

iMcVickers teatre — jau ant
rą savaitę rodoma paveikslas 
“The Legion 'Of the Condem- 
ned”.

Roosevelt teatre — antrą sa
vaitę rodoma paveikslas “The, 
Speedy”, kuriame svarbiausią
ją rolę vaidina paskilbęs juok- 
daris Harold Lloyd.

Oriental teatre
duos scenos produkciją, pava-

Paul Ash

ne
ne 
d.

Kas čia? Mitingas? Ne, 
mitingas. Koncertas? Ne, 
koncertas. Tai buvo bal. 12 
vakare. Graži poni įteikia man
įžangos tikietą, kuriame pažy
mėta “Didelis koncertas”. Ei
nu to didžiulio koncerto klausy
tis. Apie 9 v. v. pradėta pil
dyti programas. Sužinojau, 
kad Racine sutvertas Lietuvių 
Mišrus choras ir šį pirmą kon
certą duoda, žingeidi! tad kas 
čia bus, kaip viskas išeis.

Vedėjas p. K. Kisielius pers
tata chorą dainuoti. Daininin
kai sulipa ant estrados; moterų 
storų, plonų ir mažų mergelių 
didelis būrys, vyrų mažiau. 
Chorą diriguoja svetimtautis p. 
Prichard. Pirma daina “My
liu žydrų šviesų dangų”, žodžiai 
gražus, tik reikia išmokti dai
nuoti. Moterų balsai da girdis, 
bet nesuderintai, vyrų gi visai 
nesigirdi— moterys juos užrė
kia. Dainuoja antrą “Broliai į 
eilias sustokim”. Išgirdęs “į 
kovą su priešu”. apsidairiau 
kur čia tas priešas slepiasi. Nie
kur nematyt, apart keliolikos 
žmonių publikoj. Na, manau 
sau, dainorių daugiau, jei mus 
susiorganizavę puls, gali leng
vai nuveikti, 
ciją keliant,
dainuoti, tokia daina 
priešui kovą, gal ir 
mažam susirinkimėly 
gąsdinti žmones nėra
reikalo,—galima ir be to apsei- 
ti: paprašyt, kad išeitų iš sve
tainės ir be kovų skelbimo. Kad 
ir buvo skelbta priešui kova, 
bet kritusių nė vieno nesimatė.

'Poliaus skelbia kitas vedėjas 
Jurkevičiukas tolimesnį progra
mą. Dainavo solo, kvartetai, 
duetai. Iš lietuvių dainorių ats
kirai dainavusių nė vienas ne-

Vienas iš choristų atsistojęs ir din tą “Jazz Minstrel oi 1928 . 
klausia: Malonus žmonės, ką Ash greitu laiku išvažiuoja 
jus manote, kas čia: mitingas ^ew Yorkan. Bus rodomas pa- 
ar koncertas? Vienas juokdarys veikslas Easy (.ome, hasy 
sako: “čiapsu”.

Tame būrelyje i 
tas rimtų lietuvių; didžiuma 
turi gerus norus lavintis dai
nų, bet lietuvių dainas mokin- Kid”. Apart 
ti reikia lietuvio mokytojo. Iš- riai. 
pradžių mokytojavus iš Keno- 
sha p. Jaseliuniutė, bet ją pa- dieniu, balandžio 23 d., 

pasirodymas dys paveikslas “The 
neudžiu- Leather Kid”; scenos numeriai.

Harding teatre — pradedant 
23 balandžio eis paveikslas “The 
Student Prince”; scenos nume
riai.

Norshore teatre — sekma
dienyje, balandžio 22 d., ir per 

i visą savaitę Al Kavale duos 
scenos produkciją pavadintą 
“Jazz Town”.

matėsi kele- pradedant

liuosavo. Pirmas 
gana silpnas ir ateitis 
ginanti.

Bal. 15 d. Lietuviu 
Kliubo katalikų buvo 
programėlis Turners Hali. Lošė 
komediją “Prieš vėjų nepapūsi”. 
Nedalyvavau, pasekmių neži
nau.

Jaunimo 
suruošta

Laukiama atvykstančio kun. 
Mockaus su misijomis. Mums 
butų žingeidi! išgirsti apie Mek-

velniu susipykti, per milijonus 
metų buvę tokie geri draugai.

—M. Kasparaitis.

Kad jau revoliu- 
ar karo fronte 

skelbianti 
tikti, bet 

baidyti, 
mažiausio

J. V. Barkauskas 
Fotografas 

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

me atsilankyt.
4090 Archer Avė.

Tel. Lalayette 0265

Uptown ir Tivoli teatruose— 
ateinančia savaite 

paveikslas pava- 
Patent Lcather 

to, scenos

bus rodomas
dintas “The

riai.
Senate pradedant

nume-

pirma- 
pasiro- 
Patent

Jūsų saugumui
Persikėlę naujan apartmen- 

tan gegužės pirmą dieną, turi
te visus užraktus gerai apžiū
rėti, visus raktus suskaityti, o 

ykas butų visų geriausia tai vi
sus durų užraktus permainyti.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Visų1 rakandų, pigiau negu
Pasiskubinkite pakol galima

Išeinu Iš Biznio

Atdara vakarais Utarninke, 
ir Subatoj iki 10 valandą vakare.

kaštuoja, 
išsirinkti.

Ketverge

Z. S. PIETKIE WICZ FURNITURE STORE
1721 W. 47th Street

MALT TDNIC - EKTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

QOO »(*» 

OOOO »o* T*

SIUSKIT PEK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 
(o prašo Lietuvos žmonėsic 

taip pataria Lietuvos banka*

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
I

groserninko trba aptiekoriaus, jeigu jie negali
tilkit,* * N

Prašykite savo groserninko trba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite * x

FREDERICK BROS.
Boulcvard 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 J' '----------

Toki patarimą duoda Chicagos 
policijos komisionierius, Mlcha- 
cl Hughes.

Tiek priemenės durys, tiek iš
einančios kieman turi būti ap
saugotos dvigubomis velkėmis, 
kadangi patyrusieji vagiliai len
gvai atrakina pružininius už
raktus. Šis patarimas ypatin
gai svarbus gyventojams, gyve
nantiems dideliuose apartmen- 
tiniuose namuose.

Taigi persitikrinkite, ar visi 
jūsų buto langai yra apsaugo
ti gerais snargliais. Prastos 
rūšies snarpliai praktiškai yra 
beverčiai kaip apsauga.

Apsaugikite savo butus įtai
sydami priemenės ir kieman ve
dančias duris lenciūgais, idant 
nepažįstami žmonės negalėtų į- 
eiti vidun, kai jie kokiu nors 
reikalu kalbasi su jumis. Šito
kį atsarga gali kai kada išgel
bėti jūsų gyvastį.

1 pietų.
I Berniukams pamokos rankų 
darbų, 8:80 po pietų.

P>erniukų skautų lavinimo pa
mokos, 7:30 v.v.

Berniukų skautų No. 419 su
sirinkimas, 7:30 v.v.

SPORTAS
Kas sakė, kad lietuviai nemoka 

Base Bali lošti?
Federacija Lietuvių Kliubų

užvakar vakare, iš kliubų pri
gulinčių prie Federacijos, su
tvėrė Base Bali League. Loši
kai turės būt vien lietuviai ir 
pilni kliubų nariai.

Pirmas lošimas įvyks gegu
žės 6 d., prie 95-tos gatvės ir 
Michigan Avė.

Lošime dalyvaus Whitc Clover 
Kliubas (iš Town of Lake) su 
Golden Star kliubu (iš Kose- 
lando). Pradžia 3 v. po pietų.

—Aš.

NAUJI VĖLIAUSIO 
STALIAUS PIANAI 

Visų vėliausios mados. Baby 
Grand Registering Pianas da
bar yra parodomas pas Budri- 
ką.

Town of Lake
Davis Square Parke

Balandžio 33, Davis Sųuare 
parko paroda (atdara nuo 8 v. 
vak.) vaikams.

Berniukų skautų vadų ruoši- 
muisi kursai, 7:30 v. v.

Civic Music Ass’n dainų pa
mokos, 5 vai. po pietų.

Balandžio 24, Davis Sųuare 
parko paroda (suaugusiems) 
atdara nuo 8 vai. vak.

Mergaitėms rankų darbelių 
pamokos, 3:30 po pietų.

Pasakų valanda 4 vai. po pie
tų.

Pamokų siūti klesa, 7:30 v.v.
Balandžio 26, Civic Music 

Ass’n dainų pamokos, 4 v. po

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3614-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

ATYDAI ŠEIMININKUI!!!
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 rakandu valytojo dykai prie kiekvieno pirkinio 

už SI ar daugiau

SAMUEL HELMAN
Pardavinėtojai

PAINTS, WALL PAPER, BRUSHES, VARNIŠKES, ETC.
1421 So. Halsted Street Phone Canal 5063

Pasaulyj Didžiausios Vertės su
Šiuo Visos Tautos Nuosprendžiu

Visoje 6 cilinderių karų istorijoje, 
dar niekuomet , nebuvo tokio dide
lio pripažinimo . bile kokio karo, 
kaip dabartinis naujas Essex 
Super-Six. Jo parduodama dau
giau negu bile vieno “Sixes”, jis 
sumuša ir savo pirmesnius rekor
dus ir tokiu dideliu daugumu ir

be abejones jis lieka vadovaujan
čiu.
Toks didelis pasisekimas yra gali
mas tiktai neklystančiu publikos 
priėmimu, kad Essex yra Pasaulyj 
Didžiausios Vertes—Visas Sykiu 
Arba Dalimis — Malonėkit'Paly
ginti.

Visos Naujos Brangių Karų Smulkmenos:
Aukštesnis radiatorius su 
radiator shutters. 
Platesnis ir sunkesni 
lesdcriai.
Colonial typo froidinės 
šviesos ir saddlc typo 
šalinės liampos.
Keturių ratų brekiai, to
kie typai vartojami tik 
brangiuose karuose.
“Silcneed body” kon
strukcijos.

Platesnės durys lengves
niam įėjimui ir išėjimui. 
Šiltas ir “topth disc” 
valdymo mechanizmą.
Elektrinis užraktas ap
saugojimui nuo vagių. 
Puikios rųšies monhair 
apmušimas.
Platesnės/ aukštesnės sė
dynės.
Nauja instrumentams 
lenta, čia yra motome-

ter, ammcter, speedome- 
ter, gasolino ir alyvo 
“gauges”.
Valdymo ratas iš juodo, 
kieto gurno, su plieno 
“core”, tokios rųšies kaip 
ir brangių karų.
.šviesa, triuba ir “throt- 
tle” kontroliuojama prie
valdymo rato. 
Guminės paduškaitės ant
“runing board.”. ___• Tnmsni

Coach $735 - Sodan (4-Door) $795 - Coupe $745 (Rumble stat 330 extra)
Ali prlces f. o. b. Detroit, plūs war excise tax

Ihiyers can pay for cars out of income atlowest available charge 
for intersst, handling and Insurance.

Essex-Super Six turi lietuviu departamentą, K. uomet jus atsilankysite į pardavimo,' kambarj 
reikalaukite lie tuvio pardavėjo.

• * * ■ , ! * r * .

Klauskite Mr. Montvid• i .
, , . X t , 1

. ‘I * •’ '

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

Baby Grand Walnut kaina $595

Vieta? Orthophonic kombinaci
ja su Radio krūvoje. Kaina nuo 

$150 iki $385
Attvater Kent R. C. A. Radio
las Sparton Sonora ant pamaty
mo dabar pas

JOS. F. BUDRIK, INC
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL. 
Tel. Boulevard 4705

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Tieatnientai 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 lūfų.

Moterų Skyrius 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 naktj
Phone Boulevard 4552 

k—..................... i,—<

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

MŪRINIS arba MEDINIS
ČIA imoll?(i ~ lt'aKvain ii- 
v ' W mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadŽių vi
sokių stylių ir rųšių.

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 Shorc ofisas ir Vardai 

119 Chicago Avė. , 
Tol. University 3950 arba 

Rogcrs Vark 8270
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
Išvažiavo Springfieldan

Iš 13-tos wardos boosterių 
kliubo išvažiavo Springfieldan, 
Illinois valstijos republikonų 
konvencijon kaip delegatai J.

GYVENK IR NORĖK!
200 metų atgal William 

Oldys rašė: “Gyvenk ir no
rėk, gyvenimas trumpas ir 
praeinąs.” Neleisk, kad blo
gas apetitas, nevirškinimas ir 
užkietėjimas gadytų tau ūpą. 
Griebkis Trinerio Karčiojo 
Vyno, kurs tikrai ir greitai 

visus tokius trulx‘- 
lius. Malonus .imti. Visose ap- 
tiekoso. Rašyk Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago. III. ir gausi sempelį 
dykai. Įdėk 10c. pašto išlai
doms.

N emok a mo sempeuo 
KI PON AS

Vardas .....................................
Gatvė .........................................

Miestas .............................. C-3

f -----------------------

LONE ★ INN.
Pranešimas Draugams
šiuomi pranešame savo drau

gams, kad M. Matulauskas ati
daro naują Gasolino Stotį ant 
Archer Road, tarpe I^emont ir 
Lockport, III. P-nas M. Matulau- 
>kas yra žinomas ir geras pažį
stamas Bridgeporto žmonėms ge
rai; patarnavo savo tautiečiams 
būdamas krautuvėj, taipgi su
teiks malonų patarnavimą šioj 
naujoj vietoj. Keliaujanti pro sa
li, sustokit pasilsėti, nes čia mes 
užlaikysime minkštų gėrimų, už
kandžių, cigarų ir cigaretų.

Taigi šis atidarymas įvyks Ge
gužio 1-iną dieną.

Ponia Matulauskienė su savo 
su nu m tvarkys šią vietą, o po
nas Matulauskas pasiliks dar sa
vo vietoj DRY GOODS štore, 
3356 So. Halsted St.

Visus maloniai kviečiame at
silankyti kaip į naują vietą, taip 
ir seną krautuvę.

l.abai dėkingi esame visiems 
savo draugams, kurie mus parė
mė musų biznyje praeityje ir ti
kimės Jūsų paramos ateityje mu
sų naujame biznyje.

LONE ★ INN.
Savininkas M. J. Matulauskas 
3 mylios nuo I.emonto ir viena 
mylia nuo Lockport važiuojant j 
Chicago.

NAUJI ŠEIMININKAI
Susipažinimui siūlymas

Grojiklių pianų 
išpardavimas

VELTI’I: 25 roleliai, Duet piano 
Suoliukas, graži pastatoma 
l.iampa.

Veltui daMatymas
Pridėsime prie kiekvieno grojiklio 
piano laike šio išpardavimo, kuris 
pasibaigs balandžio 30.

Visai nauji groji k- $295
Taipgi vėliausios inado elektrinės 

Radiis

$79.00, $89.00, $165.00
Lengvais išmokėjimais 

ši krautuvė dabar yra rankose nau
ją šeimininkų. Mes parduodam, ką 
mes dastatom, o dastatom, ką mes 
parduodam. Sies nesumaišom tavo
ms ir neprigaudinėjam.

VISI PIANAI IR RADIOS 
GARANTUOTI

Atdara vakarais iki 9 vai.

Trayser-Windschiff
Company

1538 W. Chicago, Avė. 
Tel. Haymarket 3515—4725

Perzinski ir A. J. Kareiva. Iš
važiavo jie ketvirtadieny, o su
grįš šeštadienio vakare.—Rep.

Koncertas
SLA. 6-las apskritys, rengia 

koncertą gegužės 13-tą, Lietu
viu Auditorijoj. Koncerte da
lyvaus keturi vaiku chorai, ku
riuos glol)oja kuopos, priklau
sančios apskričiui.

226-tos kuopos Jaunuolių 
choras žada žymiai prisidėti
prie šio koncerto. Jie sulos vie-
no veiksmo komedijėlę “Jonu
kas Melagis“, choras sudainuos 
keletą dainelių. Repeticijos vei
kalo ir dainų pamokos atsibus 
Li u esybės svetainėje, 1322 Wa- 
bansia avė., subatoj, balandžio 
21 2 vai. po pietų.

Nėra abejonės, kad tie va
karai — vakarėliai, koncertai- 
koncerteėlijū. musų kantrių 
publikų pusėtinai nuvargino šį 

sezoną. Dabar jau žmones ieš
ko jdomcsni<> ir kaip tik .šis 
vakaras tą žada. Jeigu paklau
stam musų inteligentų, kuris jų 
kiek girdėjo dainuojant vaikų 
chorą, mažai tų a įsakymų bu
tų teigiamų. O vis tik turėtų 
rūpėti jiems musų jaunuome
nės ateitis, prie ko ji eina, kuo 
ji užsiima ir ko ji gal ateityje 
siekti. Yra patąrlė: “Charity 
Begins at Home.“ Taigi nebūtų 
pro šalį ir musų chicagiečiams 
atkreipti dėmesio ir paaukauti 
nors kėlės valandėles per m^- 
tus, idant susipažinus su jau
nimo jėgomis, kurios randasi jų 
mieste. — Buvus Jaunuolė.

(Pacific and Atlantic Photo!
I.estei- J. Hendershot i» Vitts- 

hurgho, Pa., kuris išradęs nau
ji/ motorą, nereikalaujantį jo
kio kuro. Vieton gasolino, jo 
motoras yra varomas didelio 
magneto.

Aukos

Aukos, surinktos M. X, Moc
kaus prakalbose balandžio 12 
d. Lietuviu Auditorijoj. Auka
vo:

V. Andrijauskas $5.00, C. 
(Rakauskas $2, L. Andijauskas 
$2.00; po vieną dolerį — B. 
Sakalauskas, Vincentas Vaitke- 
viz, P. Liauška, J. K. Valinskas, 
K. S., P. Beleža, .1. B. Aglys, 
Victor Barauski, 1‘udvikas Ge
ležinis, Ona J. N. Slabis, A. 
Pushis, Juozas Beleckas,, George 
Sheput, Stanislovas Paulauskas, 
Bruno Kreivis, .1. Yuskčnas, Jus

liu Jenekus, Jos. VVoski, Peter 
Mon tvidas, Antanas Bąrlkus, 
F. V., C. Žilinskas, S. Knsper, 
Antanas Petrauskas, L. Litvi
nas, J. Chester, Chas Matčiulis, 
Alos Zankevičius, Alcx Shai- 
kus, John 11. Kubilius, V. Jaš- 
monlas, M. Baubicnė, M. Ke. S. 
B., V. Čepaitienė; po 50c — 
A. Bulis, V. J. Salrtiliauskas, 1). 
Slabis, S. Katauskas, F. But
kus J. Tenikaitė, John Aneikis, 

(A. Slazas, J. J. S„ F. B. K. B, 
V. F. A., \VI. žangaila, Jonas 
Skeverdis, Joe Saulis, A. ( kelis, 
T. VVorlockus, John Zumar- 
čius, G. R„ J. Milauskas, John 
Bodovche, Tony Šeputis, J. P.,

.1. Kaupas, K., Chas Murauskas, 
Joe B. N. Gebus, Joe Antanai
tis, Ona Budaitienė, E. K. Vi
so aukų surinkta $90.56c.

—Laisvamanių 1 k p.

Cicero
Pereito šeštadienio balsavime 

lietuviai gerai pasižymėjo. Jo
nas Pocius gavo daug balsų, 
bet iki laimėjimui truko kele
to šimtų, čekų yra daugiau, 
jų kandidatas ir laimėjo. Jei- 
gu teČiaus lietuviai sistemačiai 
butų veikę, tai Pocius butų lai
mėjęs. Pocius galėjo laimėti 
jei ankščiau butų pradėjęs dar
buotis į kelias dienas kas gi 
galima padaryti?

Pirmadienio vakarė miesto 
salėje jvyko iškilmingos “inau
guracijos“ miesto viršininkų. 
Buvo sunešta daugybė vainikų, 
kvietkų ir šiaip dovanų. lietu
viu kvietkas buvo visų didžiau
sias ir gražiausias (vėliavos pa- 
vydalu), kurį sutaisė kvietkius 

; ’). Poveikis. Tai buvo dovana 
ietuvių republikonų kliubo.

P-nas T. Bucklcy gavo gra
žią dovaną — setą peilių ir ša
kučių. Lietuvių vardu dovaną 
įteikė pp. Shingelmonienė ir 
Stankevičienė.

Pasakyta daug kalbų, sveiki
nimų, linkėjimų. Nutraukta 
visų paveikslai.

Visi viršininkai pasižadėjo 
dirbti kaip geriausia galėdami 
miesto labui (duok, Dieve, kad 
išsipildytų). Gyvenimas paro-

Pirkit nuo musą olaelio kai
nomis. Copper coli raginti u|. 
dytuvas virtuvė* boileriui, 
$6.85 Klauskite Pono Musll.

Peoples Plumbing & 
Heating Supply So.
4OO Ml!waukee Avė., 

401 N. HaUted Ht.
Haytnarkel 0075—0078

:• <♦> <♦> <♦> £ 
į Fotografuokites J 
$ Mano naujai, artistiš- $ 

kai ištaisytoje studijoje *
'•* Mano ilgų me- 
y tų patyrimas 
*•* ir nuolatinis i 
.s sekimas nau-B
* jų išrad i m ųfl 
A pa v e i k s 1 ųl 
$ traukime užti-B 
y krina Jums ge-B

rą darbą. B
y Be extra pri- * 
*♦* mokėjimo va- 
z, žiuoiu nufoto-
* grafuoti namus,
$ kilius ir tam panašiai.

i W. J. Stankūno į 
J Studija J
* 3315 So. Halsted Street !

• Telefonas Yards 1546 $
Chicago, III. g

/ <♦:< w

dys piliečiams.
Pageidaujama yra, kad visi 

piliečiai lankytų susirinkimus, 
tėmytų kai į) miesto riebalai y- 
ra tvarkomi ir butų organizuo
ti. Jie piliečiai atidžiai tėmys 
valdininkų darbuotę, tai ir val
dininkai bus geri, nes jie tu
ri žmonių klausyti ir tvarką da
boti. —Korespondentas.

Pasinaudokite Proga
Parduodame visokios rūšies Parlor Setus žemiausiomis, kainomis 
tiesiog iš dirbtuvės. Ateikite ir persitikrinkite musų teisingu pa
siūlymu.

Brisk Parlor Mfg. Co.
3016 Archer Avė. ,

Biznio Tel. Lafayette 5053
—II

Nauji Rekordai 
Už Senus!

Nemeskit šalin savo senus 
fonografų rekordus. Dabar 
jie yra jums ko nors verti!

Tiktai atvipkite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri
mokė] imo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordų, šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senų rekordų.

Mes turime didžiausj pa
sirinkimą rekordų Ameriko
je: Victor, Columbia, OKeh, 
Brunsvvick, Vocalion, ir t.t.

Atveskite savo senus re
kordus šiandie. Bile vieną 
jums paranki krautuvė ma
loniai suteiks jums patarna- 
vima. Veikit dabar!

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

330 S. State St., Chicago
168 N. State St., Chicago

34 W. Randolph St., Chicago
1446 Broadvvay, Gary, Ind.

Garsinkitės NauiiBnosa

Buvo daromos didžiausios pastangos au
tomobilių industrijoj iš pat pradžios Dvide- 

* šimto Amžiaus ir tas dabar yra atsiekta vie
natiniame motoriniame kare—naujame Hup- 
mobile Century Eight. Hupmobile didžiuoja
si tuo karu ir tai yra šiame amžiuje didžiau- 
sis atsiekimas mechaniško tobulumo ir jo kai
na yra labai pigi dėl tūkstančių Amerikos 
automobilių savininkų.

Mes priimam j mainus senus karus ant labai gerų išlygų. 
Parduodam vartotus automobilius įvairių išdirbysčių.
..................................................................................... —............... i ■ .i ii.......................................................... • ....................................... m

M. ROZENSKI, 
LEMONT & C0. 
SAUGI VIETA

Del pirkimo, pardavimo arba 
mainymo. Mes perkam, par- 
duoldam ii’ mainom namus, lo
ti!.S, farmas, akeriais žemę, re- 

sortus, biznius ir t. t. Po vi
sas dalis miesto ir priemies- 
čius. Norinti pirkti, parduoti 
arba mainyti, dėl teisingo už- 
ganėdinimo kreipkitės prie

Rozenski-Lemont & Co.
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. Užganėdinom 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 Beal Estate 

Board
6312 So. AVestern Avenue 

Chicago, III.
Tel. Prospect 2101

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

patarimai 
DYKAI

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

kampas Monroe St., Chicago.

Crilly Building. — Imk elevatorį iki 
penkto aukšto.

Jus privalote turėti geriausj gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialis 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 18 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. PanedėM, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

Ammimnimiiiiiii

Reumatizmas

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

JUSTIN KULIS

Sausgėlė
Nesi kanky kitę savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
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 50a 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

DuKart tvirtesnė 75c.
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drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
II). — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
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Metams .................................. $8.00
Pusei metų .......................... 4.00
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Dviem mėnesiam ................. 1.50
Vienam mėnesiui ...........  .75
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Viena kopija .......................... 3c
Savaitei .................................. 18c
Mėnesiui ..................„.............. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paštui

Metams .................................. $7.00
Pusei metų ................................3.50
Trims mėnesiams .............- 1.75
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui ........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ................................ $8.00
Pusei metų .......................... 4.00
Trims mėnesiams ............... 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

FRANCIJA PRIEŠ RINKIMUS

Kyto Franci joje įvyks rinkiniai į parlamentą, kurie 
turės didelės reikšmės visos Europos ateičiai. Francija 
šiandie yra stipriausia valstybė Europos kontinente ir 
daugiausia ant jos pečių laikosi visa tarptautinės politi
kos sistema, kurios pamatai buvo padėti Versalės taikos 
sutartyje. Nacionalizmo laimėjimas Francijos rinkimuo
se reikštų didelį sustiprinimą Europos reakcijai; prie
šingai, demokratijos laimėjimu butų pagreitinta reak
cijos likvidavimas.

Nuo Francijos nusistatymo, tarp ko kita, žymiam 
laipsnyje priklausys Lietuvos-Lenkijos ginčo likimas.

Butų galima be jokios abejonės laukti rytojaus bal
savimuose pažangiųjų demokratinių elementų laimėji
mo, jeigu nebūtų prieš atžagareivius kapituliavę Fran
cijos liberalai (kurie tenai vadinasi “socialistais radika
lais”). Dabar gi jokio tikrumo nėra. Laimėtoju gali pa
sirodyti imperialistas Poincarė.

AMERIKOS SOCIALISTAI Už TAUTŲ SĄJUNGĄ

Savo konvencijoje Nevv Yorke Amerikos Socialis
tų Partija pasisakė už Jungtinių Valstijų stojimą į 
Tautų Sąjungą. Tai reiškia persilaužimą jos nusistaty
me šituo klausimu.

Pirmiatfs Amerikos socialistų vadai manė, kad Tau
tų Sąjungą esą geriau boikotuoti, kaipo imperialistų 
padarą ir Amerikos žmonėms “bereikalingą” daiktą. 
Musų skaitytojai žino, kad “Naujienos” laikėsi griežtai 
priešingos nuomonės. Kartu su Europos socialistais, 
jos manė, kad Tautų Sąjunga reikia vertinti ne tik su
lig tuo, kad ji yra, bet ir — kuo ji gali virsti.

Žinoma, kad Tautų Sąjungą įkūrė imperialistai ir 
kad imperialistai iki šiol tebevaidina joje vadovaujan
čią rolę. Bet tai pareina nuo to, kad didžiųjų valstybių 
valdžios šiandie dar tebėra imperialistiškos. Kai val
džios bus kitokios, tai ir valstybių sąjunga įgys kitokį 
pobūdį. Pasaulyje viskas keičiasi, ir žmonių uždavinys 
yra rūpintis, kad viskas keistųsi gerojon pusėn.

Tiesa, kad ne viską galima pataisyti. Fašizmą, bol
ševizmą, chuliganizmą ir panašius dalykus reikia nai
kint, o ne taisyt. Bet Tautų Sąjunga yra pataisomas 
daiktas. Blogiaus butų neturėti jokio valstybių susivie
nijimo, negu turėt bent tokį, koks šiandie yra sudary
tas Tautų Sąjungoje. Kas sulaikytų valstybes nuo karo, 
jeigu nebūtų vietos, kur jos gali savo ginčus ir nesusi
pratimus išdiskusuoti ir išspręsti taikiu budu?

Mes tad galime tiktai pasveikinti Socialistų Partiją, 
kad ji priėmė tą nutarimą. Savo rezoliucijoje partijos 
konvencija sako, kad Amerikos socialistai kartu su Eu
ropos darbininkais kovos už tai, kad Tautų Sąjunga ap
imtų visas pasaulio tautas ir kad ji butų sudemokrati- 
zuota. Šitam nusistatyme yra daug daugiaus tikro in
ternacionalizmo, negu tuščiam, bolševizmu atsiduodan
čiam, boikoto skelbime.

Ar tik ne per toli 
nueita?

Jau ir vieną ir kitą straips
nelį teko skaityti Naujienose a- 
pie Tautiškas Kapines. Kaip 
viename, taip ir kitame tiek 
netolerantingunio, stačiai ker
što, kad tik stebėtis reikia, kaip 
jų autorius gali šitoje draugi
joje, vadinas, šitame socialyj 
gyvenime išsitekti. Juk noroms 
nenoroms reikia tarp tų pačių 
žmonių maišytis, trintis, tuos 
pačius gyvenimo skausmus 
pergyventi. Nebe mišfie jau 
gyvename, taigi nuo žmonių, 
nors ir labai nepalankias mums 
pažiūras turinčių, neapsilenk
si. Ir visai nejunti, kaip su 
jais susiduri: ar tai šaligatvyj, 
ar tai gatvekaryj, ar tai val
gykloj, ar tai, pagalios, net pa

čiuose namuose. Ir kaip žmo
nių išvengti, jeigu patsai esi 
žmogus ir su žmonėmis gyve
ni ?

O vis dėlto yra tokių, kurie 
bando vengti tūlų žmonių vien 
tik už tai, kad anie skirtingas 
pažiūras turi. Atrodo, lyg jie 
draugijoje jau ne be išsitektų, 
prie aplinkumos, kiek žmoniš
kumas būtinai reikalauja, pri
sitaikyti nenorėtų, kolektyviai 
protauti ir bendrai dirbti net 
iš tolo baidytųsi.

Atsisako tūli žmonės prakal- 
bėlę pasakyti, kad ten, mat ir 
bolševikas kalbės. Kokia gy
venimo ironija! Ar senai čia 
kunigas amboną kumštimi dau
žė, kad įbauginus parapijomis, 
jog jie nieko bendra su bedie
viais neturėtų? Maža to, net 
ir išrišimo neduota tiems, ku
rie socialistų prakalbų nuėjo 
pasiklausyti. Bet taip dar ir 
šiandien tebedaroma, mat, in- 
tolerancija — „Religijoje varo

mieji jėga, bu kurios religija

egzistuoti negali.
Bet kam taip elgtis laisva- 

maniams-socialistams? Kam 
užverst ant savo proto tokį ne- 
tolerantingumo akmeni, kad pa
skui net bijotis pasirodyto ka
pinėse su prakalbėle, jeigu to
nais tarp kelių tūkstančių vi
sokių pažiūrų žmonių tesiras 
tik keli šimtai bolševikų? Ne
jaugi reikia manyti, kad ten 
bus kalba tik keliems šimtams 
bolševikų, o ne keliems tūkstan
čiams nebolševikų?

šitie visuomenės darbuotojai 
turėtų atminti, kad jie stačiai 
minią skriaudžia, jeigu jie at
sisako jai kalbėti. Jie savo 
pyktį su keliais komunistais 
aukščiau stato už visą minią ir 
va todėl atsisako jai patarnau
ti. Ar tai neturi minia pilieti
nių teisių manyti, kad šitiems 
darbuotojams daugiau rupi sa
visauga, negu visuomenės rei
kalai ?

Sako, bolševikai labai nedrau
gingi. Tebūnie ir taip. Bet 
ar dėl to reikia minią paneigt? 
Ne! Aš nesu nė biskį ne ge
resnis bolševikams draugas už 
Dr. Montvidą, Grigaitį ir adv. 
Gugį, vis dėlto kapinėse kal
bėti nesibaidau. Viena, dėl to, 
kad aš ten kalbu ne bolševi
kams, bet laisvų žmonių mi
niai, gi antra, kad visai ne bol
ševikai kvietė mane kalbėti. 
Bolševikai ,atvirai pasakysiu, 
mane kalbėti niekados nekvietė 
ir nekvies. Jie seniau yra 
kvietę ir jiems ne kartą yra 
kalbėjęs Dr. Karalius, Dr. Bie- 
žis, Dr. Strikolis, Dr. Dovidonis 
ir kiti, tik ne aš. Ir labai 
klysta tie, kurie išmetinėja' 
man, kam aš, girdi, apsiimu ka-. 
pinėse kalbėti, kam aš “bolše- ( 
vikuoju”; iš tiesų, daug tiks-, 
liau padarytų, jeigu išmetinėtų 
tiems daktarams, kurie bolše- Į 
vikų organizacijų parengtuose! 
vakaruose kalba. Visi Chicagos 
lietuviai gerai žino, kad Tau
tiškos Kapinės nėra bolševikų 
kapinės, bet visų Chicagos lai
svų lietuvių kapinės. Jose kal
bėti, todėl, ir reiškia kalbėti 
ne bolševikams, bet visos Chi
cagos laisviems lietuviams.

Pagalios, reikėtų, rodos, jau 
bent tiek tolerencijos turėti, 
kiek jos turi Europos ir kitų' 
kraštų socialistai. Pavyzdžiui, i 
vargiai surasi Europoj parla
mentą, kuriame nebūtų ir ko
munistų. O vis dėlto ir socia
listai ir komunistai išsitenka ir 
nuo venos tribūnos kalba. Ko
dėl gi negalima išsitekti ir cio- 
nais? —Dr. Margeris.

Mes neketiname Dr. Marge- 
riui diktuoti, kaip jisai turįs 
elgtis. Jeigu jisai nori įrody
ti savo “nedraugingumą” bol
ševikams, laikydamas kalbą nuo 
vienos estrados su bolševikų 
komisaru, tai tatai jo dalykas. 
Bet be reikalo jisai imasi sa
kyti pamokslus kitiems žmo
nėms — ir, taip darydamas, 
jisai dar giriasi savo “toleran
cija”!

Turėtų būt sarmata p. Mar- 
geriui lyginti Dr. Montvidą, 
Grigaitį ir adv. Gugį prie tų 
fanatikų, kurie drausdavo ka
talikams susidėti su “bedie
viais”. Argi jisai dar iki šiol 
nesupranta, kad priežastis, dėl 
kurios socialistai ir kiti pažan
gus žmonės nenori turėt nieko 
bendra su bolševikais, yra vi
sai ne nuomonių skirtume? Va
dinamų komunistinių “nuomo
nių” šiandie juk niekas nebe- 
paiso, nes jos tūkstančius kar
tų yra sumuštos. šiandie ne 
patys komunistai nebežino, ko
kios yra jų “nuomonės”, nes 
visa tai, ką jie skelbė prieš ke
letą metų, jie dabar atmeta, o 
visa tai, ką jie niekino, jie da
bar priima arba net garbina.

Dalykas ne nuomonėse, bet 
komunistų apsiėjime su kitais 
žmonėmis. Kas guli pakęsti 
tuos “raudonuosius” purvus, 
kuriais jie diena iš dienos drap- 
sto savo oponentus? Kuris 
svarumo jausmą turįs žmogus

(Padflo and Atlantic rnoto]

Tolimosios šiaurės tyrinėto
jai VilhjalmuY Stefansson.

mą” ryšyje su tomis prakalbo
mis yra ne vietoje, nes prakal- 

| bas rengia ne minia, bet tam 
tikras komitetas. Jeigu ren
gėjai randa reikalinga statyt 
prieš minią tokius elementus, 
kurie žodžiu ir raštu be palio
vos demoralizuoja žmones sa
vo šlykščiais šmeižtais ir kur
stymais, tai kas gi kaltas?

Dr. Margeris girdėjo, kad Eu
ropos socialistai siunčią savo 
atstovus į parlamentus, kur esą 
ir komunistų. Tiesa, bet par
lamentas tai — ne prakalbos. 
Busijos socialdemokratai, pav. 
kitąsyk sėdėdavo Durnoje ku
rioje dalyvaudavo ir juodašim
tis Puriškevičius; bet jie nė 
kartą nėjo kalbėt į tuos susi
rinkimus, kur Puriškevičius bu
vo kviečiamas už kalbėtoją.

Redakcija.

Emigracija iš Lietuvos
i užsienius

KAUNAS, Lai. 4. — Kovo 
nien. emigravo į užsienius apie 
1,000 asmenų. Daugiausia (apie 
60 >nuoš.) Kanadon, toliau Ar
gentinon, Uragvajun ir kit.

Tai, ką moteris sako mylin
čiam ją asmeniui, yra rašyta 
ant vėjo ir greit tekančio van
dens. —Katulas.

Sveikata ir Stiprumas dėl 
Senyvų žmonių

Senyvi žmonės ir tų, kurių sveikata yra 
menka ir tie, kurio prarandu stiprumų. sva
rumu} arba jėgų, turėtų vartoti Nuga-Tone. 
Šios puikios gyduolės labai greitai priduoda 
stiprumo h* energijos, labą! tankiai Į keletu 
dienų. Sustiprina ir atšviežina nervus, rau
menis ir kitus kūno organus. Padauginu 
apetitų, pagelbsti virškinimui, suteikia ra
mų miegų, ir suteikiu svarumo •liesiems ir 
menkiems žmonėms.

Nuga-Tono prašalina inkstų ir pūslės jri- 
taoijas, prašalina naktyj bereikalingus atsi
budimus, prašalina chroniškus užkietėjimus, 
stimuliuoja kepenis, prašalina galvos skau
dėjimų, svaigulj, prašalina nusilpimų ir pa
daro gyvenimų labiau laimingesnių. Visi 
vaistininkai parduoda Nuga-Tone su pilna 
garantija užgunėdinimo arba pinigui grųži. 
narni. Nusipirkit buteli šiandie.

KRAUTUVĖ NAUJU UŽVE1Z- 
DŲ RANKOSE

gali stovėti greta su tais “kal
bėtojais”, kuriems nuolatos iš 
burnų verčiasi “niekšai”, “svo- 
lačiai”, “smalaviriai”, “judo- 
šiai” ir 1.1.?

Kalbėt apie “minios paneigi-

Iš generolo — popas ,
KAUNAS, irai. 4. Buv. 

rusų generolas Gonduchinas, ' 
dabartiniu laiku gyvenąs Kau
ne, šiomis dienomis įšventintas 
j popus.

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

Naujausiu budu ir vaistais. Duodame go
riausius treatmentus galvai. Išgydoma 
pleiskanas, suiaikonm plaukų kritimų ir 
atgaivinau plaukus. Goriausios pasek
mės. Ateikite šiandie. Vai. (JI). Ned. 10

INDIA LABORATORY
1407 Milwaukee Avė., Chicago

Užprašome kostumerius ir pa
žystamus atsilankyti į musų 
čeverykų šapą. Taisome pi
giausiai ir geriausiai.

John Butkus,
10500 Michigan Avenue

Dabar biznis yra vedamas nau
ju vardu —. Trayser-Windschifl 
Conipany ir Windschiff Piano Com- 
pany, tų kompanijų prezidentu yra 
Fred NVinston ir sekretorius A. B. 
Schiff. Ta nauja kompanija pačmė 
visų biznj iš Trayser Piano Coin- 
pany, įsteigta 1861) ir taipgi Star 
Piano Company Sales Corporation.

Biznis vedamas visai nauju budu. 
Visi parduodami instrumentai bus 
pilnai garantuoti. Krautuvė yra pa
gražinta. Naujas tavoras supirktas. 
Malonus patarnavimas bus suteik
tas visiems. Atsilankyki!.

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

MAGIŠKAS išradimas prašalina 
* skausmų, prakaitavimų, degimų 

kojų iš syk. Prašalina minkštus kor
inis 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 p a geibų. Parkcr’s Foot 
Care šiandie visose vaistinėse.

FOOT CARE

. J.J'gBg.     agggB’-J. —l—-- .1................     =>

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. v

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To peties 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 2544—2545

Ar Jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite

RtiffJes) "
Ar Jums Galvos Odų Niežti ? 

Naudokite

, Ar Jųsų Plaukai Slenka?
Naudokite

Rufffes
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

RuffJest
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

RuffJes

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

HOXIE HERB TONIC
Gamtinės puikiausios gyduolės nuo 
vidurinių li^ų, jos turi savyje tik 
Sryniausius žiedus. Parduodamos va- 

ovaujančiose vaistynėse.
Arba
R0XY REMEDY C0.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Mat y kit Mr. MAtlKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St & Ashland Avė.

BUDRIKO
KRAUTUVĖ

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

Victor Ortophonic Radiola, Atwa- 
ter Kent, Brunswick, Radiolas, Ho- 
vvard, Radiola, Spartan, Senora RCA 
Radiolas. Didelis pasirinkimas.

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

Radiola 17 su tobomis $157.50 
Atvvater Kent 37 su tūbomis $114 
Freshman 6 tūbų Electric $87.00 
Brunsvvick Radiola Combinacija už 

$99.00.

JOS. F. BUDRIK
(Korporacija)

3417-21 So. Halsted Street
CHICAGO,, ILLINOIS

n
» likuBime skiepą Jūsų 

unul, atliksime kurpento* 
•tt»~ plumbhigų,- įvesim 
ektn*._ Telefonuoklt arba 
lyki t dvi dyku! apskulU 
avimo.

COMMONWEALTH
CO.1TRUCTION COMPANY 
fU iO S Uiu’inųAve. W AOth.bt J

I’IIOVL LA»’A\mr 0074
rriMųsk n| Kilpelių

W. 381 Ii 8t„ Drpt. L. 
Vardu* ................................ ......

AlIlfMIM ............ .............................................
I Vi. v.. .......—.......... ----------

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metą patyrimų gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kit’ 
negalėjo jumis Išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavijnas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrų 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.

..  r ------- 1--- -  -- r—r - ..----  
4............................------------   --------------------------------------------------------------------------

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 1
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė
L . .—, .. ..U1! ....—-..... į

• Iš LIETUVOS Į KANADĄ
Ateinant pavasariui Kanados fermeriai reikalauja daug darbi

ninkų. Tad dabar, yra GERIAUSIAS LAIKAS ATITRAUKTI 
SAVO GIMINES I KANADĄ. Nes uždarbiai ant Kanados farmų 
yra geri.

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

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

Užmokėk Savo Taksus Dabar |
be išlaidų Central Manufacturing District 
banke

Ir būdamas čionai, prisidėk prie GENE
RAL PURPOSE CLUB — mokėsi kas sa
vaitė mažę sumę per 50 savaičių ir sutau
pysi užtektinai pinigų taksams užmokėti 
sekančiais metais. Mokama po 3r< ant de
pozitų... Išdalink savo taksus ant visų me
tų, kad išvengti metinio intempimo.

CENTRAUSTBANK
TRUSTINĖ KOMPANIJA
1110 West 35th StreetCHICAGO, ILL. j

Valstijinis Bankas .

SS
SS

SS 
SS 
K Biržos Bankas
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Linksmas Juokų
Vakaras

ŠLIUBINIS STEIK AS’
Vieno Veiksmo Farsas 

Pirmą kartą statomas scenoje 
VAIDYBOS DRAMOS RATELIO

Nedėlioj, Bal.-April
22 d., 1928

Lietuvių Tautiškos
Parapijos Svet

3509 So. Union Avė.
Monoliogų, deoliogų ir daug vi

sokių šposų išgirsite, atsilankę j 
šj linksmą vakarą.

Po lošimui linksmi šokiai prie 
geros muzikos.

įžanga nebrangi
Lošimas prasidės 7:30 vai. vakare

Kviečia KOMITETAS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Klaidos pataisymas
Korespondencijoje, kurioje 

tilpo aprašymas Tautiškų kapi
nių lotų savininkų susirinkimo, 
įsiskverbė klaida. Ten buvo pa
sakyta, jogei p-lė Kairis susi
rinkimui išreiškė abejonę, ar 
kapinių prižiūrėtojas čiuras tei
singai parodė vietą, kur jos 
motina palaidota. Turėjo gi 
būti p-lė Kailis.

Taksai
Užniokėkit savo taksus čionai. 
Mes visuomet esame prisirengę 
jums maloniai patarnauti viso
kiuose bankiniuose reikaluose, o 
ypač užsimokėjime taksų iki ge
gužio 1 dienos. Atsilankykit į 
musų bankų ir pasinaudokit mu
sų patarnavimu.

Peoples Bank

Burnside Roseland
si. A. 63-čia kuopa laikė su

sirinkimą 5 dieną balandžio. 
Nors nariai kviesta susirinki
mą n atvirutėmis, bet jų atsilan
kė tik apie 67. x

Balsuota Susivienijimo cent
ro valdyba. Už bolševikų sura
šą paduota nuo 39 iki 11 balso. 
Už senąją valdybą - nuo 23 
iki 25 balsų. Bolševikams daug 
gelbėjo liuosnoris organizato
rius, kuris tam tik ir darbavo
si šiame susirinkime.

Kai ėjo balsavimai, tai vienas 
tavorščius išpildė net dviems 
balotus. Kili tokio šmugelio ne
darė. Bet tavorščiams viskas

Kai rinkta Seimui delegatai, 
tai tavorščiai tikrai diktatoriš
kai pasielgė. Nors pirmininkas 
visiems skaitė instrukcijas, bet 
tų instrukcijų nesilaikyta.

Nominuoti buvo bene astuo
ni asmenys. Kai jie tapo pa
klausti, ar apsiims kandidatuoti 
tai visi atsisakė, išskyrus du 
tavorščiu ir vieną tavoršką. Ki
ti pareikalavo išnaujo atidaryti 
kandidatų perstatymą. Pirmi
ninkas tečiaus atsakė, kad jau 
viskas — užtenka trijų kandida
tų. Ir leido jis rinkti du dele
gatu seiman iš trijų kandidatų, 
ha bijojo, kad jeigu daugiau 
kandidatų bus, lai tavorščiu bal
sams grūmos pavojus susiskal- 
dyti, ir dar jie gali pasilikti ne
išrinkti. lai taip ir laimėjo ta
vorščius ir tavorška. Abu juo
du — raudonesnių už keptą vė
žį. — Narys.

Visų
Paš-

Pereitą sekmadienį 
Šventų bažnyčioj kunigas 
kauskas pasakęs per pamokslą, 
kad daug pinigų surinkęs per 
Velykas. Išgyrė parapijomis, 
kurie buvo duosnųs aukomis, 
suminėjo tų parapijonų ir var
dus, kurie daugiau davė aukų. 
Bet kurie davė mažiau, tuos 
parapijomis prižadėjo pagarsin
ti iš ambono vėliau. Bet tre
čias navatnas dalykas yra ir 
patiems pampi jonams galvosū
kis. Sako, atradęs kelius kon- 
vertus atdarus. Reikalavo, kad 
parapijonai atsilieptų, 
ris bus aukavęs.

Mat, kaip nedarbas, 
kių parapijonų, kurie
aukavo pinigų per Velykas. Jie 
pasakė, kad bažnyčia negyva, ji 
valgyti nenori, o mes gyvi su
tvėrimai nevalgę negalime bū
ti. Vargas ir priespauda pri
verčia protaut visus.

kiek ku-

buvo to- 
visai ne

Plungės Juozas pasigyrė per 
“Ilnį”, kad matęs keletą žmo
nių, kurie nebuvo bažnyčioje 
per Verbas. Jeigu jisai šitaip 
giriasi, tai tur būt stovėjo pa- 
šventoryje prie bažnyčios, bo 
kitaip nebūtų matęs kiek žmo
nių nebuvo bažnyčioje.

Roselando orakuliški komu
nistai, kuomet nebegali biznį 
pasidaryti su visokiais fondais, 
tad šliejasi prie parapijonų. 
Kartu sarmatojasi eiti į bažny
čią, todėl atsistoja pašventoryje 
ir laukia parapijonų išeinant iš 
bažnyčios. Kuomet pastarieji 
išeina iš bažnyčios, komunistai 
su jais tą daro, ką kunigas baž
nyčioje. Parapijonai labai pik
ti ant tokių neprašytų svečių. 
Bet komunistai atsako parapi
jonams, kad ir jų memberiai 
eina j bažnyčią. Padavė ir pa
vyzdį, kad vienas jų “membe- 
ris”netik eina į bažnyčią, bet 
ir ant anglių aukavęs du dole
riu. Tie orkuliški komunistai, 
sunaikinę organizacijas, prisi-

Alioję prie parapijonų, o paskui tų bažnyčioje, iš jų darbų su- 
prie kunigo, reikalaus, kad ku
nigas jiems ir karbonką įsteig

prantama, kad jie prie to eina.
—Žiną*.

TEATRAS ir KONCERTAS
rengia

L. M. D. Aido Choras 
Nedėlioj, Balandžio 22, 1928 
STRUMILOS SVETAINĖJ

158 E. 107 St., ROSELAND

Programas prasidės lygiai 7 vai. vak. įžanga 50c

Bus suvaidinta graži dviveiksmė komedija “MUSŲ GERASIS”. 
Koncertas susidės iš dainų, šokių, muzikos, bus duetas, kvartetas. 
Dalyvaus garsi švilpike Miss M. Myris. Taipgi bus grupė šokių 
su dainomis po vadovyste .1. Kcnsiavičiaus.

Po programos bus šokiai. J. Kenstavičiaus orkestrą.
Kviečia visus AIDO GUOBAS.

METINIS PAVASARINIS BALIUS
Rengia

GOLDEN ROD GIRLS B. CLUB
(Aukso Rykštes Merginų Kliubas)

MELDAŽIO SVETAINĖJ
2244 W. 23rd PI.

Subatoj, balandžio 21,1928
Muzika J. F. POCIAUS

Įžanga 50cPradžia 8 vai. vakare

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

Lietuvių Koloniją, Spring Forest, pirmiau vadintas Willow Springs
ČIONAI TAKSAI YRA ŽEMESNI 80 NUOŠIMČIŲ NEKAIP CHICHAGOJ, TAI YRA TIKRAS KAK
TAS. TOKIU BUDU VIENŲ TAKSŲ SUTAUPINIMAIS GALI IŠSIMOKĖTI SAVO NUOSAVYBĘ

PER KELETĄ METŲ
Arčiausi ir pirmutiniai kalnai nuo Chicagos žemumos, 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 NEDĖLIOJ, BALANDŽIO (APRIL) 21 IR 22 D, 1928
Bus Didelis Išpardavimas aukštos klesos lotų už negirdėtai žemas kainas

Kuris galingesnis — 
Dievas, velnias ar 

pinigas?
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland A v. 

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

P?

KUN. M. X. MOCKUS 
Viršminėtoj temoj kalbūs Neda
lioj, Balandžio-April 22 dienų, 
1928, 10 vai. iš ryto, Mildos Di
džiojoj svet., 3142 So. Halsted 
Street.

Kviečia
Liet. Laisv. 1 kp.

iiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
COLISEUM 

Wabash prie 15 St.
Paskutinė Savaitė

FLOTO W
CIRCUS '

AMERICAS GREATEST SHOW 
AUGMENIED MENAUEPIE

FAMOUS HANNEFORD 
FAMILY OF RIDERS

IOOI \WONOER$a'11>IHRILLS

Tikįetai parduodami Marsball 
Field, Lyon and Healy, l>avis 
Conipany ir Coliseuni Bos 
Ofise.

Daržovėms lotai da- CtOAft 
bar tik po......... ........ 3OUU

$100 įmokėti, $10 i mėnesį

50X160 pėd. Yį akro 
100X200 pėd. akro I 
ir aukščiau lengvais išmokėjimais

BIZNIO LOTAI ant 87 gat. ir 
Archer Avė. gatvekarių linijos, 
geri kampai bile kokiam bizniui. 
Kaina tik po d*-j GEfl

$300 įmokėti ■ ’OvU 
Ir aukščiau

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

JAU TIK 4 METAI IKI PASAULIO VYSTA VOS, 100 METŲ SUKAKTUVIŲ MIESTO CHICAGOS, KU
KI 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 kiekvienų metų dubeltavošime savo 
pinigus |dėtus, kurie tik rizikavosime. —

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

Archer Avė. & Spring St. P. 0. Willow Springs
% mylios i vakarus nuo Kean Avė. Telephone Willow Springs 61

Subdivižino ofisas atdaras Kožną dieną ir nedaliomis nuo 11 v. ryto iki 6 v. vakaro

ytoj J. BABRAVIČIAUS KONCERTAS
LIETUVIŲ .AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted St.
Pradžia 8-se vakare Įžanga 75c, $1.00 ir $1.50 Kiekvieną Kviečiame Atsilankyti!
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18-tos gat. apielinkė
Tarp Chicagos 

Lietuvių
A. Pike! is atostogaus 

Lietuvoje

North Side

Marąuette Park
šiandien vakare šioje apielin- 

kėje, p. Mežlaiškio salėje, 2153 
West 711-st St., Lithuanian 
American Political Club (Lietu
vių Amerikonų Politinis Kliu- 
bas) rengia šaunią Bunco Par- 
ty. Bus daugybė laimėjimų, ir 
geni laimėjimą. Susirinkusieji 
ir susirinkusios turės puikios 
progos maloniai laiką praleisti, 
pasikalbėti, pašokti, pasidalinti 
nuomonėmis. Visi ir visos yra 
kviečiami. Pradžia 7 vai. vaka
re.

Ignacas A. Pikelis, senas šios 
apie linkės biznierius, bizny esąs 
jau 15 metą ir dabar turintis 
vyrišką reikmenų sankrovą 
prie IKI K So. Halsted st., nusi
tarė šiemet pasiimti ilgas atos
togas ir gerai pasilsėti. O kur 
galima geriau atostogas praleis
ti, kaip Lietuvoj? Tad jis pa
baigoj šio mėnesio ir išvažiuoja 
j Lietuvą keminėtis aplan
kyti savo senus tėvelius, gimi
nes ir senus pažyslamus — 
draugus. Važiuodamas Lietu
von sustos dar Anglijoj aplan
kyti ten gyvenantį savo brolį.

Gerai pasilsėjęs, paviešėjęs 
Lietuvoj, į rudenį gryš Chica- 
gon prie savo biznio. — R.

vakar įvyksta St. 
išleistuvių vakaras Maso- 

1548 N. Leavitt
Daly-

choras ir ki- 
Prie

Aini-
kaus 
n ir Temple, 
St. Pradžia 9 vai. vak 
vau ja “Birutės
ti Chicagos dainininkai, 
vargonų bus išpildytas gana į- 
vairus ir turiningas programas. 
Nepraleiskit progos, visi j va
karą. įkosiu.

Užmuštas lietuvis

bus pirmadienyje, balandžio 23 
dieną, 9 valandą ryte, j Tautiš
kas kapines.

tieki avė., Harvey, III. Čia ir 
kūnas pašarvotas.

— Kaimynas.

Lietuves Akušeres

Susidomėjo Stasu- 
lanio byla i

—■
Vakarykštės dienos “Tribu-! 

ne“ tilpo ilgoka žinia, kurioje 
pranešta, kad policijos departa
mento automobilių skyrius ė- 
męs reikalauti paaiškinimų, 
kodėl vis atidėliojama bylos 
Adolfo Stasulani, kaltinamo ri- 
šyje su vogtą autą pardavinėji
mu.

Pasak “Tribūne“, policija ga
vusi informaciją, kad Stasulani 
išleidęs jau $12,000 atidėji
mams bylą, idant tuo budu nu
varginus liudytojus tą žmonių, 
kurie jį kaltina.

Stasulani* yra kaltinamas ne 
vienoje byloje, liet keliose. Pir
miausia jis susidarė su policija 
balandžio mėnesyje 1927 metų. 
Tuomet buvęs išteisintas. Ant
ru kartu byla prieš jį pradėta 
spalio 3 dieną 1927 m. Nuo to 
laiko bylos, užvestos prieš ji, 
jau buvo atidėtos penkiolika 
kartą. i

Paskutinį kartą Stasulanio 
bylos turėjo būti nagrinėtos 18 
d. balandžio, bet lapo atidėtos• 
gegužės 2 dienai. Į

Ketvirtadienio vakare, apie 
šešių valąndą, važiavo iš darbo 
autu Koman Izbickas su drau
gu. Jiem važiuojant per Grand 
Trunk geležinkelio bėgės, ant 
ją užbėgo traukinys. Izbickas 
užmuštas vietoje. Jo draugas iš
liko gyvas.

Velionio* Izbicko laidotovės

KAZIMIERAS KVEDARĄ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 15 dieną, 1928 m., 
sulaukęs 19 metų amžiaus. 
Amerikoj išgyveno 22 metus. 
Mirė Pentwater, Mich. Paėjo 
iš Panevėžio apskr., Pašviti
nio parap., Peleniškių kaimo. 
Paliko dideliame nubudime 
brolį Alfonsą, dėde Joną Nor
vaišą, 2 pusbroliu: Mikolą 
Muizą, Juozapą Burkų; o Lie
tuvoj 2 broliu: Ignacą ir Po
vilą, seserį Oną. Kūnas pa
šarvotas, randasi Eudeikio kop
lyčioj, 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Balandžio 23 dieną, 8:30 vai. 
ryto, iš koplyčios j Sv. Juo
zapo, So. Chicago, parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Kve
daro giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dėdė, Brolis ir Pusbrolis
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

ROMANAS IZBICKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 19 dieną, 6 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 35 
metų amžiaus, gimęs Kreipšių 
kaimo, Skapiškio vals., Rokiš
kio apskr. Paliko dideliame nu
liūdime brolį Jurgį 
Lietuvoj motiną ir 
Izbicką. Kūnas 
randasi 15640 So. 
Avė., Harvey, 111.

Laidotuvės įvyks pirmadie- 
nyj, balandžio 23 dieną, 9 vai. 
ryto, iš namų bus nulydėtas 
j Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame, *
Brolis, Draugai ir Pažįstami

Izbicką, o 
brolį Joną 
pašarvotas, 
Marshfield

. Marsh-

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

l’hoiu* Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika; 
vusi Pennnylva- 
nijos ligonbu- 
čiuoso. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laiko 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa ta ri
mus, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
siu* pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Akių Gydytojai 
DR. ELLEN L. COLLEY 

OPTOMETRISTAS 
Egzaminuoju akis. Pritaikau aki

nius, išrašau receptus 
11055 Michigan Avė. 

aukštas Parkvvay Bldg. sekamos 
durys nuo Parkway teatro 

OFISO VALANDOS:
nuo 10 ryto iki 12 dieną, nuo 1 iki 

5:30 ir nuo 7 iki 9 
Uždaryta utarninko ir ketvergo vak. 

Tel. I’ullman 0463

2

1

Graboriai

Įvairus Gydytojai

Phone Victory 4952
A. J A R l JS’H -K A USH1LLAS
A K U A E R K A

3252 South Halsted Street
M K S.

Viršui Universal
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tartį.

su
12

Ki-
su-

Mrs. N. Žukauskas D.N

Simpatiškas —
Mandagus —
Geresnis ir Pi-

Registruota Akušerka ir 
Naprapatė

3219 So. Morgan Street
Patarimas dykai

I gesnis Už kitu Akių Gydytojai 
r Patarnavimas. --------------

. Pastaba: Mano ofisas dahar randa-

l <J. F. Eudeikis Konip. dr. v'aitušh? o. d

3201

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?

EUDEIKIS
5

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas: 

4605-07 So. Hermitage Avė 
Tel. Yards 1711 ir 1742 

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield 

Tel. Lafayette 
SKYRIUS 

1410 So. 49 Ct., 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
Auburn Av,ę. Te). Blvd.

Avenue 
0727

Cicero

3201

S. D. LACH AVICZ
Lietuvis Graborius 

Balzamuotojan
ir

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

1,1 ETŲ VIS AKIŲ 
’ Palengvins akių

SPECIALISTAS 
įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą,’ ati
taiso trumparegystę ir toliregystę.' 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
------- .... e]ektra, parodančia ma- 

. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nvo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

romas su eleKt 
j žiausias klaidas.

FU

»*.

Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 
ir Pigumą

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKĮ
Eudeikio patarnavimas laidotuvėse visuomet yra 
mandagiausis, sąžiniškiausis ir pigiausis todėl, kad 
mes esame neprigulmingi, kad mes esame vieni iš 
visų graborių, kurie nepriklauso prie graborių kom
panijos. Taipgi musų patarnavimas yra greičiausis, 
nes musų įstaiga yra didžiausia tarpe lietuvių ne 
tik Chicagoje, bet ir Jungtinėse Valstijose. Mes tu
rime puikiausias koplyčias, kurias galima vartoti 
dykai. Patarnavimą teikiam dieną ir naktį. Todėl 
laidotuvių reikaluose visuomet kreipkitės pas mus.

DIDYSIS OFISAS:
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield 
Avenue 

Lafayette 0727

SKYRIUS
3201 Auburn 

Avenue
Boulevard 3201

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct 

Cicero
Tel. Cicero 3794

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdini i.
Roosevelt 2515-2,516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnav i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn
CHICAGO,

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Ąve 
ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
§iau negu kiti, to 

ei. kad priklausau 
prie grabų i įdirby- 
st<8.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U S: 

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nubudimo valandoje 
suteikiam geri ausį pa
tarnavimą. Palaidoji 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pPnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

A’kiij Specialistas 
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare
Nedėlioj nuo 10 iki 1

Phone Boulevard
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kemvood
Praktikuoja 20 metų

6487
Avenue 

Street 
1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių - akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
J‘astcWkit mano iškabas

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

Lietuviai Daktarai

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

Tek Kenwood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte: 
nuo 6 iki 8 vak vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vak: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phonp Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vak: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

'tek Republjc 7868 
CHICAGO, ILL.

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.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, Ilk

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. HERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro
Res. 3201 South Wallace Street

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tek Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuo 10-12

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

Ofiso Tek Victory 7188 
Rez. Tek Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR ( HIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICJAGO, 11,1..

Telephone Hemlock 0066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Western Avė.

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

CHICAGO
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028 .

Res. 2359 S. Leavitt St., Canhl 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį
Tek Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 8 vak vak. Nedėliomis nuo 
8 iki 2 vai. po pietų

Įvairus Gydytojai

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7-8 vakaro

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

Phone Canal 0523 Nedaliomis ir švenlad. 10—12 dieną

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0161

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kalni
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St., netoli Morgan 
Valandos: Nuo 10—12 pietų 

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

St. 
ir

Naklj So. Shore 2238, Blvd. 6-188

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
49.30 W. 13 St., CICERO

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Avė., 2 lubos 

- Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki I 
vai. po uietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

4729

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais 
3241 South Halsted St. 

Tel. Yards OOfiZ
7—9 vai. vak. apart PanedSlio ir

Pėtnyčios

11 
Tel.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS u
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tek: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 We«t Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

0096 svuojopj, hiuuję

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 1‘ėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo H ryto iki 1 v. p. p.



šeštadienis, balan. 21, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Babravičiaus 
koncertas

Universal Lodge — 
SLA 344 kp.

Tai yra centraline jaunuoliu 
kuopa Chicagoj, kurioj spiečia
si pavyzdingiausias musų jau
nimas. ši kuopa rengia pirmą 
šokių vakarą, kuris atsibus ba- 
landžio-April 21 d. Pradžia 8 
v. vakare. Vieta—gražioj Maso-

Town of Lake
Tai dar pirmą kurtą šioj ko- 

lionijoj SLA. 122 kuopa rengia 
puikią vakarienę, ateinantį sek
madienį, balandžios 22 d., Jo
no Dymbelio “auditorijoj”, 
4523 So. Wood St. Po vakarie
nės bus šokiai.

Kum tik laikas pavelija, kiek
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Į CLASSIFIED ADVERTISEMENTŠ"
Business Service

Biznio Patarnavimas
Financial

Finansai-Paskolos

io y toj Babravičiaus koncertas 
Lietuvių Auditorijoj. Pradžia 
8 vai. vakare.

Babravičiaus programas šiam 
koncertui labai įvairus. Pats 
koncertas yra išleistuvių kon
certas. Babravičius duoda kon
certą šiemet pirmą kartą Chica- 
goje. Tokių dainininkų, kaip 
Babravičius, galima klausyti ir 
klausyti dainuojant. Ir jeigu, 
mes atsilankome į daug pras-, 
tesnius koncertus, tai bent vie-, 
ną tokį koncertą, kokj duoda 
Babravičius sekmadienyje, pri
valome išgirsti. Tas koncertas, 
galima sakyti, bus tikras šio 
muzikalio sezono užbaigimas.

—Ne-dainininkas.

Art. St. Pilka jau 
apleido Chicagą

(Suvėlinta)
l'žpereitą penktadienį, bal.1

nic Temple svet., Green ir 64th 
St.

Kviečiam visas Chicagos 
SLA. kuopas, o ypatingai jau
nimą. Atsilankiusieji turės pro
gos susipažinti su naujais drau
gais bei draugėmis, kurie bus 
čia suvažiavę iš visų Chicagos 
apielinkių.

Kiekvienas jaunuolis ir jau
nuolė, atsilankęs į šį šokių va
karą, bus su didžiausiu malonu
mu priimtas, supažindintas ir 
pašakdintas puikiai “Pera- 
mount” orkestrai grojant.

šiame šokių vakare dalyvaus 
jaunimas iš sekamų kolonijų: 
Bridgeporto, Marquette Park, 
Brighton Park, West Side, aš
tuonioliktos g-včs apielinkės, 
North Sidės, Ęnglewood ir ki
tų kolonijų. Todėl, jaunime, ne
pamiršk šio vakaro!

šokių rengimo komisija kvie
čia: J. Kaulas, A. Burtis, W. Ste- 
vens, Valenčiutė, Novainiutė ir 
Dr. J. Kovarskas.

vieną kviečiame dalyvauti, nes 
įžanga tokiam parengimui yra 
labai maža — tiktai vienas do
leris ypatai. SLA. 122 kp. na
riai ypač turėtų dalyvauti kiek
vienas. Užtikrinu, kad kiekvie
nas bus užganėdintas. Kurie ti- 
kietų neturi išanksto nusipirkę, 
galės gauti juos prie svetainės 
durų. —- Vienas rengėjų.

LIETUVIŲ ATYDAI.
P.-.vusariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OTTO WITTB0LD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION COMPANY 

Namai, ffaraftai, poniai, nklepai mumi npo- 
dalumai*. Dabar laikai* pradėti. AtsiAuuklt.

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION CO.

Tel. Belmont 8928 
Adres: 4947 Schubert Avenue

MES darome 1, 2 ir 3 inorgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co.

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

Help Wanted—Female
. -Barbininkių Reikia

REIKALINGA ne jauna moteris 
prie namų darbo ir prižiūrėti ma
žą vaiką. I)arbaK nuolatinis arba 2 
ar 3 dienas į savaitę. Atsišaukit 
tuojau. Tel. Lafayette 0094.

Furniture & Fixtures
_____ Rakandai-Jtaiaai_____

Rakandai

Financial
Finansai-Faskolog

PRUDENT1AI AUTO LOAN8; 
atdara vakarai., S03 E. Ul.t St., kampa, 

Cotlugo Orove Midway 4111

UŽTEKTINAI PINIGŲ PASKOLAI 
ant pirmų ir antrų morgičių. Že
mos kainos ir komisas, greitas pa
tarnavimas. Atdara vakarais ir ne
dalioj.

DAVID HAAS & CO. 
6755 Sheridan Rd.

Sheldrake 4020

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

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Well8 St.

Furnisheci Rooms
LIETUVIŲ KOTELIS

Pigiausias gyvenimas dėl darbinin
ką žmonių. Su valgiu $8.00 į savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

RENDON šviesus kambarys vie
nai arba dviem ypatoin prie blai
vios šeimynos. 4058 S. Rockwell St. 
Tel. Virginia 1819.

RENDON kambarys vaikinams ar 
vedusiai porai, 6742 So. Artesian 
Avė.

Educational
______ Moky klo$___________
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
2040-43 Washington Blvd.

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daru paskolas ant

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

vakaras

Personai
t Asmenų Ieško _ _

PAIEŠKAU draugės kuri šį pa
vasarį važiuoja į Lietuvą — gegu
žės mėnesyje. Butų gerai, kad bu
tų iš apielinkės miestelių — va- 
žiuotumėm abi drauge į Lietuvą. 
Atsišaukite Mrs. AMELIA KRAMER 

1709 Grange Avenue 
Racine, Wis.

RENDON didelis froidinis kam
barys, garu šildomas, tinkamas 1 
arba 2 vyrams, arba vedusiai porai. 
812 W. 33rd St. Ist floor, viršuj 
Universal State Banko.

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

Miscellaneous
Įvairus

EKSTRA SPECIALIS BARGE- 
NAS. JŪSŲ KAINA 

■■ .... t
Mes priversti esame parduoti už 

užlaikymą sandėlyj dėl keleto kam
barių rakandus už jūsų pasiūlytų 
kainą. Gražus mohair ir velour sek
lyčios setas, valgomo ir miegruimio 
kambarių setai, pianai, kaurai, kar
petai. šis yra didžiausis išpardavi
mas Chicagoj. Atsilankykit tuojau. 
Geriausis bargenas ir pigiausios 
kainos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORĄGE 
5711 S. Halsted St.

Iš Sandelio Išpardavimas
Mohair Parlor Mtaa$49.00
$350 Parlor actai,$05.00
$400 Frieze Parlor setas$85.00
Walnut Bcdroom setas$35.00
$200 VValnut miegruimio setas____ $56.00
Valgomo kam b. setas - $304)0
$160 Valgomo kambario setas $46x10
0x12 Wilton kaurai$16.00 
$06 Wilton 0x12$22.00 
$05 VVilton 9x12 $37.00 
$60 Coxwell krėslai  $16.00
AVAILABLE STORAGE CO.
7728-32 Stony Island Avė.

Atdara iki 10 kas vak.. ned. Iki fl r. r.

13 d., Liet. Auditorijoj art. SI. 
Pilka atsisveikino su chicagie- 
čiais. Vadinasi, pasakė viešą 
good bye Chicagai.

Ant nelaimės pasitaikė nepa
prastai blogas oras, todėl atsi
lankė tiktai tikri artisto Pil
kos patriotai. Visgi buvo gražus 
būrelis Chicagos inteligentijos, 
kuri labai gražiai sutiko, ir pa- i 
lydėjo artistą garsiais aplodis
mentais.

Programą atidarė pats art. 
Pilka. Jis tikrai pagavo žiūrė-; 
tojų akį ir ausį, gražiai išpildy-' 
damas keletą melodeklamacijų.;

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

PRANEŠIMAI
ChicatfOK Lietuvių Liuteronų su

važiavimas įvyks balandžio 22 d., 
5 vai. vakare, Lietuvių Liuteronų 
Ziono parapijos svet., 2209 S. Irving 
Avė. Visi lietuviai liuteronai esate 
širdingai kviečiami atsilankyti į su- 
važavimų. Kviečia Komitetas.

226-ta SI.A Jaunuoliu Skyriaus 
Choras laikys savo repeticijų suba- 
toj, balandžio 21 d., Liuosybės svet., 
1822 \Vabansia Avė., 2 vai. po pie
tų. Prašom, kad visi lošėjai, kurie 
dalyvauja veikale “Jonukas Mela
gis" taipgi susirinktų minėtu laiku. 
Turim rengtis prie SLA 6-to Apskri- 
čo koncerto, kuris bus gegužio 13-tą

Narys Valdybos.

Art. Pilka parinko tinkamus ei
lėraščius savo balsui, tarp ku
rių buvo rodos pora ir paties 
artisto parašytų.

Vėliau sekė dainininkai, p. 
S. čerienč, p. K. Sabonis ir pa* 
galiau “juokdarys“ A. Vanagai
tis. Pianu visus palydėjo p. J. 
Byanskas. Po trumpos pertrau
kos ėjo vaidinimas paskutinis 
aktas Šekspiro tragedija “Ote
lo.”

Čia jau visi laurai priklauso 
pačiam art. Pilkai. Drąsus tai 
buvo artisto žingsnis, tačiau 
musų nei kiek neapvylė. Rei
kia pripažint, kad tragingai 
“Otelo“ rolei savo balsu, tipu 
ir pilnu supratimu veikalo tik! 
art. Pilka ir tinka.

Turėjo jis ir gerą paramą iš 
vietinių art mėgėjų, kurįp nors! 
mažose rolėse buvo. Matytis gė
las rūpestingas prisirengimas. I 
Kostiumu ir grimo žvilgsniu, 
nors ir prie netinkamų šviesų, 
visgi įspūdis paliko geras. Gai
la tik, kad art. Pilkos balsas' 
buvo žymiai užkimęs, tad tra-l 
ginguose momentuose jautėsi 
kaž koks sunkumas. žodžiu, | 
man palieka tik pasveikint art. 
Pilką už jo rūpestingą darbą. 
Taipgi palinkėt geriausios klo
ties gastrolėse ir vėliau visur 
kitur. Tai tiek apie penktadie
nio vakarą.

Pora dienų vėliau, t. y. pir
madieny, bal. 16 d., vienuoliktą 
valandą nakties, suvažiavo di
delis būrys art. Pilkos draugų- 
simpatizatorių į Ęnglevvood 
Union stotį, kad pasakyt pas-

Katalikų bažnyčios pamokos. —
Visumos naujo gyvenimo kelias. 

Kalbės kun. S. A. Geniotis temoje: 
“Apie Sielos Laisvę’’ pirmadieny, 
balandžio 23 d., Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Pradžia 
8 vai. vakare. Muzikų išpildys B. 
Paiirnzaitč. Klausimai bus atsakyti. 
Ateikite auginti savo jėgas.

Užprašo Rengėjai.

Draugystė šv. Izidoriaus Artojo, 
So. Chicago, 1)1. Nepamirškite svar
baus susirinkimo ir baliaus šio sek
madienio Balandžio-April 22 d., 
1928 m. Laikys mėnesinį susirinki
mų 2 vai. po pietų, paprastoj svet. 
Visi nariai malonėkite laiku pri
būti, nes 6-tą vai. vakare balius pra
sidės. —Trejonis, nut. rast.

“Naktis Baltijos Pakrantėse”, 3 
aktų melodrama. Partšė ir stato 
scenoje art. M. Dundulienė, gegužio 
2, 1928, C. S. P. S. svetainėje, 1126 
W. 18 St. Visos vietos rezervotos, 
todėl norinti gauti geresnes vietas 
malonėkite įsigyti tikietus iš anks
to:

Naujienų Redakcijoj
Universal State Bank, 3252 South 

llalsted St.
Aušros Knygyne, 3210 S. llalsted 

Street.
J. .1. Zolp, lt. E. Office, 4559 So. 

Paulina St.
J. Pačkorius, 10019 Peny Avė., 

Boseland, ir pas scenos Myl. Rate
lio narius. —M. Dundulienė.

Liet. Tcatr. Dr-jos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dieny, balandžio 21 d., 7:30 vai. 
vakare, Šv. Jurgio parapijos svet., 
32 PI. ir Auburn Avė. Visi nariai 
būtinai yra kviečiami atsilankyti, 
nes yra naujų reikalų apsvarsty
mui. —F. K., rast.

) ------------
Liet. Laisv. 1 kuopa rengia pra

kalbas nedėlioj, balandžio 22 d., 10 
vai. iš ryto, Mildos svet., 33142 So. 
llalsted St. Kalbės M. X. Mockus. 
Tema: “Kuris galingesnis — Die
vas, velnius ar pinigas?”

Kviečia Komitetas.

Northsidr. — Ateinantį šeštadie
nį, balandžio *21 d. koiup. S. Šim
kaus išleistuvės rengiamos North- 
vvest Masonic Temple, 1547 North 
Leavitt St. Pradžia 9 vai. vak.

— Komitetas

Turėkit Gražių Pievų 
šįmet

Turėkit turtingų juodžemį 
Atsišaukit

11. MARTIN
Stewart 9244 arba Regent 2392

Business Service
Biznio Patarnavimai

2-RUS MORGICIUS 
Padarome j porą dienų 

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

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
>4th St. Boulevard 0536.

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% kornišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 667-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2860 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, Ui.

Aš Kazimiera Žukauskaitė paieš- 
kau savo dviejų pusbrolių Kazimie
ro ir Bronislavo Mickevičių, paei
nančių iš Lietuvos, Gegiedžių kai
mo, Pašvitinio parapijos, Šiaulių 
apskr. Prašau atsišaukti arba kas 
žinote malonėkite pranešti, už ką 
busiu dėkinga, Mrs. Kazimiera Ma
lišauskienė, 10749 Prairie Avė, Chi
cago, III.

ŠVIESUS, gražus kambarys 2 ar
ba 1, arba vedusiai porai, vana ir 
kiti patogumai, 703 W. 21 PI. ir 
Union, 2 H.

RENDAI šviesus kambarys vie
nam arba dviem merginom ar vai
kinam. 3214 So. Union Avė., 2-ros 
lubos.

Storage Išpardavimas
Jūsų proga nURlpincti augAtos rųAics for- 

nlAiUR, karpetus laitai pigia kaina.
4 kambarių furničiai taip pigiai kaip $185 
Grynas manogany parlorio setas $50. 
“Mohair frice" parlorio setai.
ValakiAko rleAučio medžio valgomojo kam
bario setai, niiegkambario setai.
VVllson karpetai. visokio didžio.
Uoxwcll kedČR, stalai, lempos ir t. t. 

PARAMOUNT STORAGE 
7301 Greenwood Avė.

For Rent
PENDON ofisas, kampinis na

mas, gera proga dėl lietuvių, ne
brangi renda. Taipgi rendon 2 krau
tuvės, viena, 2030 ir 2034 S. Halsted 
St. Atsišaukit

2038 So. Halsted Street 
Tel. Roosevell 7892

RENDON prie 3637 So. Halsted 
St. 8 kambarių fintas, $30. Gera vie
ta dėl rooming house. Atsišaukite: 
Rieše, 3435 Emerald Avė.

NAUJI ir vartoti likę baniutiju
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 
setų, 4 šmotų miegruimio setą, pa
statomas gražias lempas, 2 kaurus 
9V12. Parduosiu dalimis ir pigiai. 
Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti.

2902 W. North Avė., 
kampas Francisco avė.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Matevojam ir popieruojam. Ūžia) 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S RAMANČI0N1S, Sav.
—------ —i wi ..... - ---

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

UPHOLSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atlielcam tik go
riausi darbą. Atsigaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap 
skaitliavimus. Kas reik dastatom 

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt SL 
Tel. Briargate 6815

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatėm j 
narnos.

644 E. 48 St. 
Drexel 2287

TAISOME kaminus, 3 prakiurimu* 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

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

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

Visas darbas garantuotas. Atsišau- 
kiam bile kur 3546 N. Ashland Avė. 
Buckingham 0675.

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

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 įuorgičius ant 

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

WINT()N AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
až 2M nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

X

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas. , 
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8885 So. Halsted St.

SKOLINAM PINIGUS
1 ir £ Morgičiams 

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

PAIEšKAU Zofijos Račkauskai
tės, kilusios iš Lietuvos, Sartininkų 
parapijos, Gegždų kaimo. Girdėjau, 
kad atvyko į Ameriką, aš jos ge
rai pažystamas labai prašau atsi
liepti arba kas žino jos adresą ma
lonėsite pranešti, busiu dėkingas. 
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 South 
Halsted St., Box 193.

PAlIj&KALL apsivedimui vaikino 
urną iMctu *ar 'senesnio,
kuris mylėtų gražų šeimynišką gy
venimų. Malonėkite rašyti laišką. 
Duosiu atsakymą kiekvienam.

Aušros Knygynas
3210 So. Halsted St., Chicago, III. 

Bux 295.

IEŠKAU buvusios brolienės, Ju- 
lionos Bukauskienės, po antru vyru 
nežinau kaip vadinas. Po tėvais, 
Paškevičiūtė, paeina iš šidlavos pa
rapijos, turi 3 dukteris. Ji gyven
davo apie Douglas Park du metai 
atgal. Aš buvau suėjęs Jefferson 
miškuose. Turiu labai svarbų rei
kalą, jei kas žinot, ar ji pati, mel
džiu * pranešti man, busiu labai dė
kingas.

F. A. Bukauskas, 10831 Michigan 
Avė. Tel. Coinmodore 0990.
—— ——----------- -  -- -■ , s-.......... ■■ •

Aš, Petras (’eponis, paieškai! sa
vo brolio Povilo Čeponio (Maižešio 
sūnaus). Paeina iš Kauno rčdybos, 
Panevėžio apsk., Pumpėnų valsč., 
Adomavos kainu). Yra labai svar
bus reikalas. Povilas gyvena Sovie
tų Rusijoj. Prašau atsiliepti pas: 
‘‘Naujienos”, 1739 S. llalsted St., 
Chicago, III. Box 1059.

VIDUTINĖS amžiaus moteris, pa- 
jieškau doro vaikino arba našlio, 
vidutinio amžiaus. Kad butų amat- 
ninkas arba geras darbininkas. Ga
lit atsišaukti iš kitų miestų arba 
farmų. Ant juoko nerašinėkit.

AUŠROS KNYGYNAS
3210 So. Halsted St., Box 296

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris arba 
partnerka j soft drink biznį. Atsi- 
šaukit 732 W. 19th St.

REIKALINGAS partneris j bučer- 
nę ir grosernę, su mažu kapitalu. 
Tel. Conunador 1790.

RENDAI 20 karų garadžius, ge
ra vieta dėl mekanikystėš taisymo 
automobilių. Renda nebrangi. Kas 
norėtų rendavoti, čionai yra gera 
Eroga. 3804 So. Kedzie Avė., Tel. 

afayetle 6738.

Musical instrumente
 Murikos Instrumentai

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

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

PARDAVIMUI koncertina, 101 
key, full triple, perlu aprėdyta, kai
navo $210, parduosiu už žemą kai
ną, vartota tik vieną mėnesi. K. 
Zardeckis, 733 W. 17 PI., Chicago, 
III.

MES turime savo sandėlyj 4 up- 
right piasus, varduosime po $50 
kiekvienų, taipgi turime vieną gro- 
jiklį pianą 88 notų, taip kaip' nau
jas, parduosime už $125. Atsišauki
te šiandie arba nedėlioj iki 9 vai. 
vakaro. American Storage House, 
2216 W. Madison St.

Furniture & Fixtures
_________Rakandai-Įtaisai

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

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

BR0WN FURN. CO.
1741 W. Madison St. Seeley 5633

JAUNA pora parduoda gražius 
rakandus, vartotus 4 mėnesius, mo- 
hair Frieze seklyčios setas, 10 šmo
tų walnut valgomojo kambario se
tas, 2 walnut miegruimio setai, kau
rai, parduosiu dalimis.

4626 N. Ashland Avė.

Nauji arba Vartoti Rakandai
Btoragyje, pigiai greitam išpardavimui par

lorio setai, valgomi setai, miegkaiubario se
tai, taipgi didelis pasirinkimas visokių ra
kandų ir vartotų karpetų, visokio didžio.

CHI-OAK PARK STORAGE 3531 N. Clark St.
Warncr Storage, 3240 N. llalsted Bt.

Atdara vakarius ir Nedėllomis iki 6 v. vai.

MODERNIŠKI rakandai 4 kam
barių, kaurai ir t. t. Geras pasiū
lymas nebus atmestas. Parduosiu 
dalimis. Phone Englewood 7378.

TURIU parduoti savo 4 kamba
rių rakandus, gražus rakandai, kau
rai, lempos už tikrų bargeną. Par
duosiu dalimis, 600 E. 71 St.

Trlangle 7447
’ ■ — "■ ■ — ■ 'T------------------ -

4 KAMBARIŲ neatsišaukusių ra
kandų ..............................  $75

4 KAMBARIŲ naujų sampelinių 
rakandų ... .................... $175

Atdara vakarais. Parduosime da
limis. Mes dastatome į priemiesčius. 
Išmokėjimais.

A-B-C FJREPROOF 
Furniture Sales Dept.

2525 W. Madison, near Westcrn

BARGENAS už cash. Parduosim 
pigiai naujus ir biskį vartotus ra
kandus. Gražus, rankomis karbuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotų wal. 
valg. kambario setas, $59, 4 šmotų 
walnut miegruimio setas, $67, kar
uotai, lempos, pusryčiams setai, 
krėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda
ra kožną vakarų iki 10 vai. Nedė
lioj iki 5. Klauskit lrwing.

Turft’s Fireproof Storage 
4114. Madison St.

PARDAVIMUI “National cash 
register”, kuris pats suruokuoja. 
Kainavo $325. Parduosiu pigiai.

4612 So. Wells St.

PARDAVIMUI krautuvės “Fix 
turs” tik už $10.00. 1350 S. Honoro 
St.

PARSIDUODA parlor ir valgo
mojo kambario setai, beveik nauji, 
nebrangiai. 3959 W. 16 St. 2 lubos. 
Tel. Lawndalc 7310.

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai. 
Mažai vartoti. “Butcher Boy” ico 
box, pigiai. 4225 So. Princeton St., 
Yards 1756.

kutini “Good bye,” širdingai, 
paspaust dešinę. Drauge su 
art. Pilka išvažiavo ir p. Bomas' 
Juknevičius, kurį dauguma at
mena kaip '“velniuką” nuo vai-' 
dinimo “Tuščių pastangų”.

Tai matot, taip ir išlydėjom 
musų gerbiamus svečius, linkę-j 
darni jiems širdingiausiai žengt 
vis tolyn jų užsibrėžtam darbe, j 
prie geresnio pasisekimo. O 
jeigu art. Pilka kada sumanys 
vėl aplankyt musų Chicagą, 
mes ir vėl drauge dirbsim me
no srity. O kol kas— So long, 
Stasy! —“Svetimšalis”.

Atsiminkit Balandžio 22 d., Bus 
Nedėldlenis. Tą dieną bus ART. 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių Kon
certas, Lietuvių Auditorijoj.

STOFFEL’S, Ine.
616 State St. 616 State St.

Racine, Wis.
Tel. J3353

Kaurai, karpetai, linoleum, Lan
gų Užlaidos, Draperies. Olseliu 
ir Retuil. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už casb.

2206 Milwaukee Avė.

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

FRED W. SORGE 
1013 N. Califomia Avė. 

Humboldt 7946

MES atliekame viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalows, gara
žus, purčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.
ANDEBSON and LEEVVOBTII 

.935 W. Marųuelte Road 
'Jei. Went\vorth 8548

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus 

Mokame 

Augftčiąusias kaipas
• i »

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais. 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

Chicago, 111.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki e$300 
Petrzilek Bros. & Co. 

1647 Wesl 47th St.

PAIEšKAU partnerio, kuris norė
tų eiti į Soft Drink Parlor biznį. 
Turi turėti pinigų. Esu našlė.
327 E. D5 St., 2 lubos iš užpakalio.

Help Wanted—Malė
IX 1_ • • 1 •

APLEIDŽIU miestą, turiu 
parduoti pigiai savo gražius ra
kandus. Parduosiu dalimis.

1543 N. Roman Avė. 
Netoli North Avė.

Sewing Machine
Siuvamoa MaŠinog

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

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

MR. KERANSK1 
Room 1514 

184 N. LaSalle St.

PAIEŠKOM gerai patyrusio 
darbininko ant farmų; atsišau
ki! greitai.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Lalayutte 7671

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas Į Junk Shop “for heilling” dcl 
surišimo. 5188 Wentworth Avė.

100 iš sandėlio fonografų Stan
dard išdirbinio, garantuoti geriau
siame stovyje, pigiai net po $5, 
6136 S. Halsted St. /

SANDĖLYJ IŠPARDAVIMAS
4 kuniburlų. verti S1000  .......... ......... $205
4 kambaiIii. verti $2000  ............ . .... $475

$200 Nohair Friozn aeklyėioa aetaa__$8K
$46O Fciozo Heklyčloa hoIum ________ SI45
$150 riešutiniu vaisomo kambario Retas $55 
$185 5 arnotu walnut niieariiitnio Ketau $b8 
Coxwcll krovlul. Kaurui viuoKluu rųtica.
b Ruiutų puaryiįlupm netari ....... ............... ... S.1O

COLLINS STORAGE 
61J4 KladiHon St.

Atdara vakarui a iki 9. nedėlioj iki fi

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražius rakandus, mohair 
seklyčios setas, 10 šluotu valgomo 
kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Galima parduoti dalimis. Keystouo 
6738. 1337 N. Albauy avė.

Automobiles
AUTOMOBILIU BARGENA1 

Pardavimui
Oaltlund 1920 metų . $375.00
StiidebaluT Spc<,l;il Six Sėdau 1024 $250.00 
Hludebaker tourlmr 11)24 ....... ... $125.00
HiiiImiii Seilini lir.’.i imtu ................. $150.00
J’ei'1-lcs.M Šilan 102j nieiu ...........  $175.00
Ford Seilini 11>23 $50.oo

bilio Mhi karai yra gauti i niainua ant 
nauju btinlcbulu I 1<> karu, pe rtai paimiduo- 
da imi labui pigiai. Jeigu imate nuaituro 
pirkti nauji Sludobaker arba bil<‘ kuri Iš M’iių Kuru — duokite ziulų telcliiim 
Victory limo. nicn pribuidiuo imnienibkal 
ir duosime Juiiih tinkaniu patarnavimų. 
Miosų ištaiga raudasi Bridgeporto koloni
joje ant 31dn<iH galvėt* 100 pėdų į 
vakariiH nuo Halsieil SI. Prie pirmos pro- 
į<>.s kurčiam savo tuuticčiua pamatyti mu- 
si) Islaunj ir 1H2K imlų puikina Stlldn- 
bakor autoniobiijiis. iaipri senų karų bar- 
Mrtiua. MILDA AUTO SALES. 800 Wo*l 
Olst St.. Tel. Victory JiiUO.

D. KURAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

(Contuiued ou 8)

■
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Automobiles
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Real Estate For Sale 
Namai-žemė PardavimuiBusiness Chances

Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-ž.emė PardavimuiFarms For Sale 

Ūkiai Pardavimui

M & K Motor Sales
mtcavoa arnainti ir a«»akan<'.auHl vartotų 

karų pardavinėtojai, 1U<> rarantnolų vartotų 
karų, pilnai irenirti. gerame nieehani Akame 
• lovyje, karai parduodam! nuo $1SU ik) 
UUJiNIO. M< •« turime karų kuris tinka viso
kiem* reikalam*. Cash. timokėjimfil*, mai
nai*.

fiKU-lS 8o. RalatM 8t.

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
Priežastis pardavimo — turiu 2 biz
niu. 812 W. 59th SI.

DODGE !27 
HUICK ’27. 
OAKI.ANO 
kk> m. 

( HKYSLKR 
NASH ’27. 
HUHSON S

Visi karai rarantuotl

Sedan_______ —
Srdan
JM. 1 durimi* *i'd 

durimi* *edan .
’28, iiiodcl rt’J 
ndvanosl ti Mslan

JO Coach ______
____

2660 So. Hal*tcd St.
Atdara v maita

i

M 2 A
V —— — i 
SCH5 ; 
*11*5 
$5)ift Į
»0RO I 

.. .......  $;t9ft ! 
lAmokdjlmal*

PARDAVIMUI grosernė su 
ar be namo. Namas mūrinis, 2 
flatų. Arti mokyklos stovi, 
duodam mokyklos daiktus.

’tjšoinis išdirbtas. Atsišaukit 
522 W. 31st Street

Par-
Biz-

PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Tiktai Iki 
Menesio Užbaigos 

DIDZIArsiS BARGENAS 
CHICAGOJ

GROSERNP. ir bučernė prie 63 
St. netoli Crowford, yra gyvenimui 

Į kambariai iš užpakalio, 2 karų ga
ražas, gatvės ištaisytos, didelis biz
nis, ledo mašina, Toledo svarstyk
lės, sujungtas mėsos ir kavos mn- 
liklis ir t. t. Bargenas greitam par
davimui. J. Pacewicz, 5610 \V. 63 St. 
Hemllock 8281.

Exchange—Mainai
Negirdėti Mainai

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu, mainysiu ant bungalovv, ar
ba ant 2jų flatų namo, namas ran
dasi labai geroj biznio vietoj.

IŠSIMAINO 2 miniai ir 2 lotai, 
vienas namas yra 2jų flatų po 6 
kambarius, su 2 karų garažu, ant
ras namas yra 10 kambarių hotP- 
lis; lotai randasi 147th netoli Rai
steli St. Mainysiu tuos namus ir lo
tus, ant vieno didelio namo, nuo 12 
flatų iki 15 fialų.

KAS norite pirkt, parduot arba 
mainyti namus, farmas, lotus, arba 
kitokius biznius, gausite greitą ir 
teisingą patarnavimą, arha kas no
rite pinigų, ant pirmų ir antri) mor
gičių, duodu ant 6% ir mažą ko- 
mišiną. 
gičius, 
nėtnis

Taipgi perku antrus mor 
ir kontraktus. Su virš mi 

reikalais kreipkitės pas
F. G. Lucas & Co.

4108 Archer Avenue 
Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI “Chile Concarne 
jsteigu, pigiai. 4

6745 So. Racine Avė.

ILLINOIS farma pardavimui ar
ba mainymui į Chicagos namą. 160 
akrų su budinkais ir išdirbta že
mė, lik 68 mylios nuo 
šiaurėj, arti Kaiikakce, 
labai pigi. Del platesnių žinių krrip- 

. Petrulis, 1630 N. Robey i 
Arinilagt* 3100.SI

TIKRAS PIRKIMAS.’Kas nori 2 
flatų mūrinį namą, geriausiame pa- 

6-6 kambarių, karštu van- 
11 ir visi įrengimai

Iš priežasties savi- 
man reikia pnrduo-

dėjime, G-,, 
Čliiragos deniu šildomas 

III. Kaina naujos mados, 
ninku mirties, 

j ti su nuostoliu.
3332 Su. Union Avė.

Keal Estate For Saie
_ Pardavimui

TEISINGI BARGENAI

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis 
! namas po 6 kambarius, šiltu vAn- 
1 deniu šildomas. Gražioj vietoj, pi
giai; kaina $13,600. Atsišaukite 

6736 So. Campbell Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui

PARDAVIMUI mūrinis namas,j MES turime keletą 2 flatinių na- 
2 fintu po 6 kambarius, garu šil-' mii, kuriuos parduosime po $2500 
domas, viskas naujos mados. Taip i įmokėjus, kitus lengvais mėnesi- 
pat yra 2 karų garadžius. Parsi-1 niais išmokėjimais. Taipgi 12 fla- 
duoda labai pigiai. Savininkas iš-; tų ir 6 flatų namus. Jei norite pui- 
važiuoja j Lietuvą. Greitas parda-j kių bargenų, pasimatykit su mumis 
vimas. Atsišaukit 3318 So. Auhum šiandie.
Avė., 1-mos lubos.

6 KAMBARIŲ bungalovv į Mar- 
(|iielle Manor, f urnas šildomas, 1 
karo garažas, yra visi įrengimai ir! 
apmokėti, kaina $8275, cash $10(10,' 
kilus išmokėjimais, Prospecl 5650..

D’ALESANDRE
30431-6 Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 426G

Įlies turime išvešti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

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

$825 
$795 
$!!).> 
$350 
$750 
$525

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė, įrengta su visom moder
niškom mašinom. Randasi geroje 
apielinkėje ant bulvaro.

1605 W. Garfield Blvd.

I PARDAVIMUI pyragaičių ir 
cracker “route”. Senai įsteigtas

South Side “route” biznis.
Prospect 7751

TfiMYKITE
Parduosiu arba mainysiu biznia

vę namą, tai yra štoras perdalin
tas į du štoriukus, G kantbarių fla
tas ir vienos mašinos garadžius, fla
tas ir štorai štymu apšildomi. Vie
nas štoras išrendavotas už $50.00 
mėnesiui. Randasi gražioj vietoj ar
ti Marųuette Park, kur prapertės 
kyla kasdien. Priimsiu į mainus 
bučernę, grosernę, lotus arba rezi- 
dencijinj, nedidesni kaip 2 flatų na
mą. JOHN PAKALNIS (PAKEL), 
6551 So. California Avė., Telefonas 
Hemlock 0367.

coach

Halsted St.

Pontiac ’28
Oakland Ijindeau Sedan ’27
Nash ’26 coach ..........................
Essex ’26 coach ...................
Chevrolet ’26 4 door sedan
Buick ’25 Mas-ter 6 touring

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

PARSIDUODA pirmos klesos re- 
' staurantas, pigiai. Priežastis — li- 
1 >ęa. 736 W. 35th Street.

$595 1
$725;
$495
$325
$250
$450

PARSIDUODA restaurantas, ge
ras biznis. Geroj transportacijoj, ar
ba reikalauja pusininko.

6909 So. Racine Avė.

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

PARDUODU štorą mokyklos reik
menų, groserio, kendžių, žurnalų ir 

šioj 
Lo- 
St.

t. t. Prie mokyklos, vienas 
apielinkėj. German police šunį, 
tą ant Campbell Avė. prie 70th 
Einu į kitą biznį.

ANTHONY RUSECKAS 
3537 So. Wallace Street

Mainysime 
naujus 
■I kambarių 
bungalovvs 
j gerus 
senus 
namus.

RUBltf BROS.
Namų Statytojai 
4155 Archer Avė.

Phone Lafayette 8705

6 KAMBARIŲ murinę bungalosv, 
lotas 33x 125, 2 karų garažas. Bau-, 
dasi Marųuette Manor apielinkėj. į 
Savininką bėdos verčia parduoti tik; 
už $7800; įmokėti $2000.

BIZNIAVAS kampinis muro na
mas, 3 štorai ir 10 flatų, atskirai 
pečiais apšildomas. Rendos neša į 
mėnesį $355, Randasi Bridgcporto 
apielinkėj ant karų įsisukiino kam
po, kur vieta labai pelninga biz
niui dėl saliuno, drug.štoro ir I. t. 
Savininkas priverstas graitu laiku 
parduoti tik už $35,000. Taipgi pri
ims į mainus mažesnį namą arba 
lotus.

1 FLATŲ gražus kampinis nau
jas muro namas, 2 po, 5 ir 2 po 4 
kambarius, vėliausios mados įreii- 
gimai ir patogumai. Randasi arti 
Miirųuclte parko. Kontraktorius pi
giai parduoda arini mainys į jūsų 
seną namą arba lotus.

2 NAUJI namai, 5 ir 5 arba 6 ir 
(j kambarių, karštu vandeniu apšil
domi, viškos, stikliniai porčiai, In
tui 30x125 ir kiti moderniški įren
gimai ir patogumai. Randasi firie 
vienuolyno. Mainysime j senus na
mus arini lotus.

KAMPINIS lotas 18x125, gatvės 
ištaisytos ir išmokėtos. Randasi ant 
('ainpbcll avė. ir 51 St. Kaina tik i 
$2700. Proga kontraktorini.

Del platesnių žinių malonėkite | 
kreiptis pas:

K. J. MAUKE & CO.
(Mačiukas)

2136 Wcst 59th Street 
(Kampas Artesian Avė.) 

Tel. Prospect 3110

ŠAUNUS BARGENAI

PARDAVIMUI naujas muri- 
kam-i nis, 2 flatų namas po 

| barius, garu apšildom 
: nysiu ant mažesnio namo 
gero biznio. Pašaukit 

Prospect 0508

:>
Jusų 

ną Šių
Ir

Bungalovvs Už
$500

įmokėjus
paskutinė proga įsigyti vie- 

ultra moderniškų namų. 
$75 j mėnesį. Skam-M<ii- Ir l)0 I menes). Skam-

1 ~ ; ha gerai ir tai yra tiesa, ši kompa- 
arba ' nija yra

3 DIENŲ IŠPARDAVIMAS 
Buick ’27 Sedan .........
Studebaker Brougham .. 
Studebaker Sedan .........
Nash Coach ...................
Hudson Brougham ......
Buick Coach .................
Chevrolet Sedans ...........

Ir daugelis kitų
duoti visi karai šiomis nupigintomis 
kainomis. 
Archer

.... $1150
........ 485
........ 130
........ 585
....... 5951

PARDAVIMUI 3 kėdžių barber- 
nė Al Class, blokas nuo lietuvių 
bažnyčios. Turiu kitą biznį, parduo
siu nebrangiai. 4 pagyvenimų kam
bariai. 1624 W. North Avė.

turi

NASH 
įrengta*, 
rtt*. 90

7001

BRIGHTON PARK 
Bargenai

kambarių apt. mūrinis namas, 
l įmokėti.

kambarių apt. mūrinis namas, 
i įmokėti.

RUBIN BROS.
Narnų Statytojai 

4155 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 8705

2-4
$1500

2-6 
$1500

viena didžiausių Chicagoje, 
į pastatys ant jusų loto gražų, mo- 
i dernišką namą. Visas namas bus iŠ 
! plytų, su vėliausiais įrengimais kny- 

■ gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
! nlumbingas vandeniu šildomas, vis- 

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 — —-»—*•— j—*«’— --
po 6 kambarius, atskiri boileriai;!

(Jiuif I viiuizviiiu niiuuiiicwt vin

! <as kas reikalinga moderniškam na- 
pw u iMiiiiuuriu'., ui.Mvin imjuciiui, Tiui.• Neužmirškite, atsilankykite ir 
porčiai su stiklais, garažas milinis įamatykite musų modelinį namą, 
dėl 2 karų. Pirmos klesos įtaisy-1 
mai, 6 pėdos namas nuo namo.

3133 So. I.ovve Avė. 
Kreipkitės pas Petrulcvlčių - j 

3314 S. Emerald avė.

PARDAVIMUI kampinis 2 flatų 
mūrinis namas su aptieka. Namas 
garu šildomas, 2 karų garažas; ap- 
tiekoje puikus fikčeriai, geras ata
kas, galima pirkti vien aptiekę pu- 

: sę įmokėjus, kitus lengvais ifimokė- 
' jimais. Kampas 47th ir Wood gat- 
' vių. Tel. Boulevard 7541.

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

Carlson Construction 
Company

10838 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Kampinis 8 flatų mūrinis 

mas/ų6-4 ir 2-5 kambarių, vienų 
tų senumo, j Marųųette Mi 
100% išrenduotas, $6500 cash. Vei- 
kit «reit. Saukit FRHD WII.KEN, 
6357 So. Kedzie Avė., Prospect 3000.

na-
i me-
anor,

i PARDAVIMUI per savininką di- 
-------------- delis 4 kambarių murini.s namas ir

___________ ______________________ Į 4 kambarių medinė cottage, aukš-;
.. .... . . ta« skiepas, su grindimis viškai,
BAKGENAS; 2 ankstų mūrinis Į cernentuota elė, $4000.

mimas, 3 metų senumo, 5 ir 5 rui-j :>950 Union Avenue 
mai; pirmas karštu vandeniu šildo-1___________________________

linas. Kaina $12701). 6951 S. Talman Į______ _ _____ ____  _ ._Z
Avė. Pirmos lubos.
--------- j------------ -----------------

PARDUOSIU ar mainysiu. Gavau 
mainuose medinę 6 kamb. bunga- 
lo\v, karštu vandeniu šildoma, 34 X 
125 pėdų lotas. Randasi ant Lafa
yette Avė., prie 101 gatvės, Rose- 
lande. Parduosiu su $1000 cash ar
ba mainysiu į tuščią lotą bile kur. 40 N. Dearborn St., Central 
Ben. A. \Vaitches, 10756 Michigan 
Avė. Tel. Pullman 5950.

PARDAVIMUI 2 namai, 2-6 kam
barių flatai, 
m i. Tai yra 
cagoj. Lotai 
So. Halsted 
vieno.

JOS. W.
4213

mediniai, pečiais šildo- 
geriausis pirkinys Chi- 
50x125, randasi, 4445-7 
Št., kaina $3300 kiek-EKSTRA SPECIALUS BARGENAS

3 po 30 pėdų lotai prie Califor-' 
taipgi 2 po 501 
—T_ Mar-

baž- 
lietu- 
daug

HOUGH AND SON 
So. Halsted St.nia, netoli 71st St., 1 

pėdų lotai prie California ir 
ųuette Parko, netoli lietuvių 
nyčios ir ligonbučio. Pirkit 
vių ko’onijoj, kurioj statoma 
namų. Cash arba mainais.

J. A. LYNCH

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

galow, kuriose dar niekas negyveno. 
Mes priversti juos tuojau parduoti. 
Reikia tiktai biskį įmokėti, o kitus 
labai mažais išmokėjimais. Sekami 
namai yra pardavimui, 
iki gegužio 1 dienos.

.tuojau.
4
5
6
7

Jie

Reikalingos Ūkės
Ūkininkai, kurie norite mainyti .......... ......... ......

savo ukes-farmas į Chicagos namus, pagyvenimų po 5 kambarius, 1 f 
tai malonėkite rašyti arba telefo- garadžas, graži vieta, prie didelio 
nuoti j musų .įstaigą, nes mes tu- Marųuette Parko, kai-ų linijos ir mo
vime iki valos žmonių, kurie nori - -- ----- - -- - ............
farmų, Illinois, Michigan, Wisconsin j 
ir Indiana' valstijose.

K. J. Macke & Co.
(MAČIUKAS)

2436 W. 59th Street
Tel. Prospect 3110

tai malonėkite rašyti
PARDAVIMUI mūrinis namas 4 

;, 4 kani

kyklų, 6616 ir 18 S. VVhipple St.

3654.

10 FLATŲ prie Vienuolyno, mai- 
nysiu į lotus nepaisant apielinkės. 

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 4-4 i 2 lotai ant VVestern Avė., parduo- 
kambarių, geroj apielinkėj, tiktai Į siu visai pigiai. 45 E. lOlst Street, 
$1000, 2542 W. 50 St. i Pullman 1612.

Koncesijos 
Kraustykite

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mū
rinis namas, visi po 4 kambarius, 
maudynės, elektra ir visi paranka
mai. Brighton Parke. 2830 W. 40 St.

$5300
$7300
$7500
$7950

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, priežastis, savininkas sužeistas 

Pigiai, greitam par- 
. Renda tik $30.00.

3601 So. Washtenaw Avė.

........ 385
būt išpar- ...

•. į automobi liaus.nuidl ruuiiii.s nupiKiinviiii.> i , 
FAGET-BUICK CO., 4400 (,avimuL 
•e., Virginia 1200.

COAUH 1928. 0 pacattertų. pilnai 
puikų* ballon tajerai, labai Ava- 
Oienų raraift uola*. Kaina $306.

FINANCP CO.
Stony iMlaiKl., Fairfax 8030. 

atdara vakarai* arba nedalioj

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas po 4 ir 4 kambarius, intaisyta 
pagal vėliausios mados, Brighton 
Parke. 4416 S. Talman Avė.

Ką tik užbaigti 5 kambarių mū
riniai bungalovv, į * ...........
Kilpatrick Avė., V6 bloko į pietus 
nuo Archer Avė., aržuolo trinias, 
šildomi, platus lotas, kaina $6750 

STANLEY KŲSPER 
1808 S. Ashland Avė.

“ :___..... Už $250 iki $500 nupirksite nau-
prie 5223-25 So. ją 5 kambarių murinę bungalovv, 

’ ‘ i octagon frontu, furnas šildomas,
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
j ‘mėnesį, .įskaitant nuošimčius. 

"5635 Irving Park blvd. Kild. 5773.

McDERMOTT MOTOR SALES
Vieni 14 Chicagos ^niausiu vertelgų, turi 

50 naujų ir vartotų karų, visokių iAdirbys- 
Cių. »5O iki 5>2OOO. ‘ --
<a«h arba išmokėjimais.

713G S. Halsted St.
Visi karai garantuoti,

Triangle 0330

BUICK vėliausio modelio, 7 pa- 
sažierių sedan, išrodo kaip naujas, 
kaina $845, įmokėti $100.

7020 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Cadillac sedan nia- 
i vartotas. Parduosiu pigiai. 611)3 
i. Racine Avė.

NASH special 6 durimis sedan,i 
deinonstratorius, 1700 mylių važi-; 
notas, naujo karo garantija, $1275, 
’-t nuoš. įmokėti. A. L. ARGO,; 
6718 So. Western Avė.

PRIVERSTAS parduoti savo vė-1 
liausiu modelio Paige sėdau, varto
jau lik kelis mėnesius, išrodo kai)) 
naujas. Originaliai balionu (ajerai, 
kaip nauji, labai gerai įrengtas, 
gražiausi* karas Chicagoj, turit pa
matyti, kad tinkamai įvertinus. 
Parduosiu tik už $375. Man reikia 
cash. Man jis kainavo $2400, tik 
keli mėnesiai atgal. Atsišaukit tik 
nedėlioj.

1 a|rt.

automo-MES užmoksime casb ui juau 
bllių. visokių lAdirbysčių Ir modelių. Mes 
mokėsime daugiau negru Biue Book verlfi.

ATLA8 MOTORS Ine.
0039 Cottage Orove Avė.

, MŪRINIS namas, bizniavas, yra 
, štoras, pagyvenimas prie Storo ir 

graži vie-Viena iš puikiausių Michigan ęjršui 5 Kambarių flatas 
resortų, SU namais, gyvuliais, .ta. 4611 Archer Avė. 
paukščiais ir turtingu invento-

CICEKO. Pardavimui bučer
nė ir grosernė lietuvių apgy
vento į vietoj. Biznis išdirbtas , . v | • ir UNAUd/io murini^ JiaiuaB unper daugel) metų. Parduosiu uz rium, i) skylių pnvatisku golfo giamas būdavot po 4 ir 4 kamba-

NAUJAS mūrinis namas tik bai-

SAVININKAS turi parduoti 12 
apt. namą, tiktai vienų metų senu
mo, dėl ligos parduosiu pigiai. 
Brokeriai neatsišaukit. Savininkas. 
Tel. Radeliffe 2131.

FLATINIS namas — South Side.
67 & Loomis. 2 
mas, cementiniu 
garažas, įplaukų 
na tiktai $8000, 
Stewart 7764

flatų medinis na- 
pamatu, 2 karų 

$85 į mėnesį, kai- 
$2000 cash. Sav.

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

\ės. tik 3 blokai nuo Grand Avė.
Taipgi mes pabudavosime ant jusų 

loto bile kokios rųšies bungalow ar
ba 2 flatų namą, kokį norėsit.

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN
• 2104 N. Harlem Avė.

prieinamų kainą. J. W.
1515 S. 49 avė., Cicero, III.

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

PARDAVIMUI kendžių štoras ir 
mažas groseris, 4 kambariai pagy
venimui. Remta pigi. 3530 Parnell

PARDAVIMUI restorantas su na
mu arba be namo. Namas naujas 
mūrinis. Storas ir 6 kambariai ant 
2 lubų, apšildomas karštu vande
niu, garadzius 2 karams. Parduosiu 
arba mainysiu j Bungalow 2 flatų 
arba j lotus. J. Chesta 4102 Archer 
Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Lietuvių kolonijoj. Cash biznis. 
Išdirbtas per metus. Priežastis par
davimo patirsit ant vietos. 7118 So. 
\Vestern Avė.

PARDAVIMUI ice cream parlor, 
cigarų, tabako, mokyklos reikmenų, 
arti prie public mokyklos, aukštos 
rųšies štoras, renda nebrangi; du 
dideli ruimai prie Storo. Priežastis 

ir pečių visokias dalis padarau —vienas negaliu apdirbti. Arba par- 
Rezidenciia 2 floras duodu su visu namu; priimu 2 fla-

PhitinK automobilių da-

kaip naujas.
užpakalvj. .1. Orent, 3701 S. Halsted 
St. Tel. Yards 3920.

tų namą į mainus. Namas, Štoras, 
1-5 kamb. 2-4 kamb. flatai.

2610 W. 69th St.

lauku; tik trejetą valandų ke-jįu«: 
lionės nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 į 
metus. 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
ną alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su 
resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarų. Parduosiu už $35,000.

Galima pirkti farmą atskirai 
arba farmą ir resortą sykiu. 
Bendra vertybė $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičių.

Geriausis pirkinysl 
sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turčs 
mai darbo ir įplaukų, 
tės greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

t, karštu vandeniu apšildomas, 1 
flatas ir visi parankumai, parduosim 
pigiai. 7003 S. Washtenaw Avė.

Jeigu Tamstos nepasirinksite iš 
musų šitų namų, tai mes turim lotų 
ir pabudavosim kokis Tamstai pa
liks.

Taipgi mes šituos namus mainy
tume ant kitokių namų ar lotų.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

12 FLATŲ ' mūrinis namas, garu 
šildomas, 2 metų senas. 3 flatai po 
5 ir 9 po I kamb. “Roll away beda”. 
Rendos į metus $9000. Pirmas mor- 
gičius 5 metams be jokio atmokėji- 
ino per 2 metus,

Antras morgičius atmokamas po 
$1(10 j mėnesį. Prekė $67,500. Blo
kas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kampinė krautuvė, 
saldainių, delikatesen, ice cream 
parlor, cigaretų, cigarų. Parduodu 
šią krautuvę labai pigiai, yra kam
bariai ‘ gyvenimui ir lysas, arba 
mainysiu į namą.

658 W. 31st Street
PARDAVIMUI grosernė saldainių: 

ir kitokių smulkmenų krautuvė. Ge
rai biznis išdirbtas per ilgus me
tus, netoli dirbtuvių. Turiu 2 biz
niu, noriu vieną parduoti. 4401 S. 
Lincoln St.

PARSIDUODA karčiam os fikče
riai;; viskas kas reikalinga į galin
iu). Pigiai. 6103 S. Racine Avė.

Normai 7606
PARDAVIMUI pigiai grosernė. 

Geras cash biznis. Renda $45.00 su 
4 kambariais pragyvenimui.

5702 So. Racine Avė.

Pardavimui Garažo
Biznis Bridgeporte

Arba mainysiu j namą arba 
Naudokis gera proga!

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

lotą.

PARDAVIMUI cigarų ir saldainių 
krautuvė. Kampinė vieta. Išdirbtas 
biznis. Parduosiu pigiai.

1816 Canalport Avė.

PARDUOSIU bučernę ir vaisių 
krautuvę; nauji fikčeriai, puikioj 
vietoj. Kaina $1000, įnešti $300, o 
kitus rduosiu ant lengvų išmokėji
mų ir duosiu gerą lysą. Renda pa
doriam nebrangi, arba mainysiu 
ant gero automobilio. 7108 South 
Campbell

TURIU parduoti roadhouse ir ka
baretą ant gero kelio ir geroj vie
toj, su visais įtaisymais ir 5 kam
barių nauji rakandai. Biznis geras 
ir pelningas. Del nesveikatos viską 
parduosiu už $550 cash. Del infor
macijų rašvkite laišką:“ Naujienos” 
1739 S. Halsted St. Box 1058.

PARDUOSIU pigiai kriaučyst&s 
biznį. Priežastį patirsite ant vie
tos. J. MILKEVIČE, 729 W. 18th 
St., Chicago.

PARDAVIMUI pusė lunch ruimio 
arba visą, vienai persunku; biznis 
eina gerai; vieta visą žinoma per 
daug metų.

669 W. 14th Street

SAVININKAS turi parduoti 2 fia
lų narni), 6—7 kambarių, mūrinis, 
taipgi mūrinis garažas.

Saukit Stewart 3920

TIKRAS NAMAS 4 FLATŲ
4—5 kambarių moderniškas ma

rinis bungalow( 4 karų mūrinis ga
ražas, lotas 50x125, netoli 63 St. 
ir Kedzie Avė., kainą $29,000, 
.*7850, kitus morgičiu.s.

IIARRIS AND UNGER 
3310 W. 63rd St. 

Hemlock 6263

TAS ko jus norite. Tikras pirki
nys, 5 kambarių moderniškas me
dinis namas, Norvvood Park, yra 
elektra, garažas, bile pasiūlymas 
geras, išmokėjimais. 6936 Bryn 
Masvr Avė. Nesveastle HM15.

JEI norite greitų pasekmių, 
kitę mums pardavimui savo 
estate. Perkame, parduodame 
priimame į mainus.

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794

duo- 
real 
arba

cash

PARSIDUODA lotas ant Western 
Avė. tarp 68-tos ir 69-tos. Arba 
mainysiu į mažą namą. 327 E. lloth 
Str.

67th IR LOOMIS
2 flatų medinis namas, ce

mentiniu pamatu, 2 karų gara
žas, įplaukų $85 j menesį, kaina 
tik $8,000, cash $2,000. šaukit 
savininką

Stevvart 7764

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

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė Cottage ant 1% loto ir 2 sykiu 
po ,1 % loto. Vieni jų yra ant kam
po. 3454 S. Oakley Avė.

$1000 PIGIAU
TURIU parduoti uražų inodernifiktj 

kambarių murini bunralow. $3000 
reikia.

AtRifiaukite Šiandie.
Savininkas 

5742 So. Whlpple Street 
Republic 8708

. 6 ' cash

Gali su- 
iš keletos 
pakanka-
Kreipki-

nuo 63 gat. Marųuette Manor.
S. J. PASZKEW1GZ

6315 So. California Avė.
Hemlock 4555.

6 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
plieno konstrukcijos, karštu vande
niu šildomas, stikliniai porčiai, lo
tas 30x125. Bergenas. P. Braun, 
6819 S. Washtenaw avė.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy- 

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0«ll-»774
EKSTRA SPECIALIS BARGENAS1

Vasarinės cottages už jų vertę 1
Mes turime 15 naujų cottage ant; vatmoc yra mdidelių lotų, kiti kaip frontimai lo- KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO

tai, randasi prie Slocum ežero, kai- BIZNIS 1RA DIDELIS.

PARSIDUODA kampinis lotas 
VVest Piillman, 124 gatvė ir Suga
niau *ave. 40x125 pėdų didumo, 
viskas apmokėta. Savininkas par
duoda labai pigiai, nes reikalingi 
pinigai. Už cash parduoda $1250.

Ben. .1. Kazanauskas, 
2242 W. 23 Place

ATYDA BIZNIERIAMS
Pardavimui bizniavus namas ant 71 
ir Westem Avė. Tinkamas dėl 
kokio biznio. Jeijęu kam toks 
mas reikalingas. Pasiskubinkite, 
ši proga ilgai nesitęs.

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

Republic 4537

bile na- 
nes

si prie Slocum ežero, Kai
nos nuo $750 iki $3300. Kai ku
rios turi labai gražius rakandus. 
Mes esame lentų biznyje, bet ne 
real estate, mes i

BARGENAS ir lengvos išly-j biznyje, bet ne n .. . a . , .
™ norime, kad musų gos. Beveik nauja 6 kambarių
|vestuoti pinigai sugryžtų. Atsišau- bungalow ir dviejų karų gara- 

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

FARMOS
Norėdami pirkti geras ukes ir 

teisingai, matykit mus ir musų ko
loniją pirmiausiai. >

Rašykit
PILYPAS IR MATTIX

R. 2, Box 83, Scottville, Mich.
20 AKRŲ Floridoj, netoli Deffu- 

niak Springs, $200 įmokėti, o kitus 
po $9 kas pusmetis per 17 metų. 
Nereikia nuošimčių, didelė proga. 
Galima auginti paukščius, vynuo
ges, vaisius, daržives, geri keliai, 
mokyklos ir bažnyčios, cooperative 
marketing, ten ir atgal kelionė 
$36.89 kas utarnlnką. Dykai kny
gutė. Atsišaukit arba rašykit.

McCaskiH Estates
7 S. Dearborn St., Chicago, III.

MODEBNISKA 120 AKRŲ PIE- 
NININKYSTftS FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas už 
$75,000.

J. II. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmette 

Phone 364

PARDAVIMUI septynių flatų kam
pinis muro namas North Side, 2 
flatai po 5 kamb. ir 5 flatai po 4 
kambarius ir keturių karų garažas. 
Namas ir garažas stymu apšildomas. 
Name randasi visi vėliausios ma
dos įrengimai. Rendos neša į me
tus $(i00(). Kaina yra labai prieina
ma. Savininkas sutinka mainyti ant 
gerų lotų.

Ben. J. Kazanauskas, 
2242 W. 23 Place

BARGENAS; parduosiu labai pi
giai savo 5 kambarių medinį bun- 
galovv, garu apšildomas. 6954 So. 
Rockvvell St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas ž-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas; parduosiu pigiai, kas pirks 
greitai. Ir 6 kambarių bungalow ar
ti Marųuette Parko.

WALTER J. PAUL
6601 S. Western Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

BARGENAS. Pardavimui 4 kam
barių cottage, yra elektriką ir va
ria. Kaina $1800. Atsišaukit 

3618 Parnell Avenue

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 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

KAIP TIK DEL JUSŲ 
6109 S. Albany Avė.

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

j žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Persiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

Extra specialia bargenaą
6 flatų mūrinis namas po 6 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.

5 KAMB. MURO BUNGALOW
Parduosime už $1000 cash ir po 

$65 į mėnesį. Netoli nuo 12th St. 
karų ir elevatorio. Atsišaukit 

1623 ir 1627 So. 56th Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui nau
jas namas 2 po 6-6 kambarius, kar
štu vandeniu šildomas; priimsiu ma
žą namuką arba lotą. 3211 South 
Auburn Avė. ANTON STUKAS.

LABAI pigiai pardavimui 4.kam
barių med nis namas, arba 1 galiu 
parendavot jį; namas randasi 5122 
S. AVistin Mvd. Savininkas 4436 S. 
b’airficld avė.

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS 

Wisconsino virtinėsPrie _ ___ . „
kiekvieną savaitę, pradedant 
žio 12

ežerų, 
gegu-

$10
Transportacija, hotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

nes mes galim nuvežti 
bežiuotą skaičių žmonių, 
musų miškų apaugusius vasarna
mius, 75x150, $150, išmokėjimais, 
20% įmokėti, kitus po $5 į savaitę. 
Phone Wabash 6593 arba rašykit 
Long Lake Woodlands. Rpom 522, 
166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurčkit

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 jusų loto. Run
gais randasi 3732 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

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

PARDAVIMUI biznio namas su 
restaurantu, tinkamai įrengtas ir ge
rai einąs biznis. Taipgi 3 ofisai, 
2 karų medinis garadzius. Pardavi
mą priežastį, patirsite ant vietos.

3510 W. 63rd Street

PADAVIMUI ar mainui tran- 
sferio kampas 6 flatai ir stambi 
krautuve. Kaina $30,000 (1-mo 
morgičio $7,500) 81-st N. E. 
cor. of Wallace St.

MC DONNELL, 
Tel. Triangle 4014.


