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Francijos komunis 
tai padeda reakci 

ninkams prieš 
socialistus

Bulgarijoj ^pdskelb 
ta kuropąd&is

Antruose rinkimuose komunis
tai norėjo remti socialistus 
bet Maskva pasakė: “Ne!” 
Prancūzų reakcininkai džinu*

raščio Der Tag prąn^nnu, že- 
nės drebėjimo jęęAyse Bulgari- 
oje tapus paskelbta karo pa- . 
Ietis plėšimams suvaldyti. •

Kareivių sargyboms įsakyta 
auti kiekvieną asmenį, paste

bėtą slankiojantį apie žemės 
Irebėjimo sugriautus trobesius 
x> 9 valandos vakaro.

I'aipjau jsakyta areštuoti vi- 
us, kurie bandys pelninkauli 

maistu, drapanomis ir kitais 
gyventi reikalingais daiktais, 

parodėlių turtų konfiskuoti.
o

PARYŽIUS, bal. 27. — Ko
munistai, kurio nuolatos skelbė 
“bendrą frontą,” dabartiniuose 
rinkimuose Francijoje
dar kartų savo tikrąjį veidą.

Francuzų komunistai, butent, 
nutarė antruose, papildomuose, 
linkimuose ateinantį sekmadie
nį turėti savo kandidatus dag’’ 
tokiuose distriktuose, kur jie 
negali turėti ir neturi nė ma
žiausios vilties, kad butų išrink
ti, ir žino gerai, kad tuo budu 
jie padės tik reakcininkams 
laimėti, bet ne socialistams.

Po to, kai komunistai pa- 
skell>e savo nutarimų, socialis
tai laikė konferenciją ir nutarė 
laikytis tam tikro nusistatymo 
prieš komunistus.

Paryžiuje yra žinoma, kad 
tokiu savo nutarimu komunis
tai nieko nelaimės, ir kad jie 
daro tatai vien tikslu pakenk
ti socialistams. žinoma taip 
pat, kad toks jų nutarimas bu
vo priimtas einant gautu iš 
Maskvos ukazu: kenkti socialis
tams, nežiūrint, kad tuo bus 
padėta laimėti reakcininkams, i

Reakcinė franeumj spauda 
labai patenkinta komunistų 
nusistatymu, ir daugelis reak
cininkų, kurie pirma nė tikėtis 
negalėjo laimėti, dabar džiau
giasi, kad dvi tokio komunistų 
manievro prieš socialistus jie 
bus tikrai išrinkti.

Laivai gabena pagal
bą Graikų žemės dre

bėjimo aukoms
ATĖNAI, Graikija, bal. 27.

— Per pastaras i 
turias valandas Korinte ir apy
gardoje įvyko vėl apie šešios 
lešimtys žemės supurtynių, 
nors nebe taip smarkių.

Prezidentui Konduriotisui at- 
dšaukus dėl pagalbos, į nelai
mės vietą ' plaukia jau Franci
us, Anglijos ir Italijos karo 
'aivai, gabendami m 
tiems graikams šėtrų, 
ovų, maisto produktų 
kamentų.

Graikų visuomenė 
suaukojusi arti 16

žinota, kad centralinis Fran
cuos komunistų partijos komi
tetas matė reikalo, ir buvo nu
taręs remti socialistus, 
Maskva nutarė kitaip.

Yra žinoma, kad dar prieš 
rinkimus komunistų deputatas 
Henaud matėsi su Litvinovu ir 
prašė, kad ukazas prieš socialis
tus butų ]>anaikintas, tačiau 
Litvi novas šaltai atsakė, kad 
Francijos komunistai turi dary
ti taip, kaip jiems įsakyta.

Iš viso manoma, kad šiais 
rinkimais francuzų komunistai 
ne tik nelaimės nieko, bet dar 
praras apie pusę dabartinių 
savo deputatų parlamente.

Kaip paskutiniai daviniai 
rodo, socialistai Francijoje ga
vo iš viso 1,620,000 balsų.

12 gaisrininkų užberta 
luboms jgriuvus

PATERSON, N. J., bal. 27. 
— Gesinant čia kilusį Linn’s 
departmentinėj krautuvėj gai
srų, hilMjms jgriuvus dvylika 
ugniagesių buvo griuvėsiuose 
palaidoti. Du jų buvo išimti ne
begyvi, o dešimt kitų, pavo-

Chicago, III., šeštadienis, Balandžio-April 28 d., 1928
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“Bremeno” lakūnai 
jau Washingtone

— b'ordo monoplanu 
atskridę iš Kanados į

bal. 27. — Atlanto vandenynų 
perskridusiu vokiečių aeroplano 
“Bremen” įgulu — von lluene- 
feld, kap. Koehl*ir maj. Fitz- 
maurice 
šiandie
Ne\v Yorkų. (kirtis Fielde jie 
buvo didžiausių minių pasitikti. 
Lakūnai manė tuo pačiu aero
planu tęsti kelionę į Waslring- 
tonų, bet dėl lietaus buvo mu
turta keliauti į VVashingtonų 
liaukiniu, ir t valandų po pie
tų iškeliavo.

Kanibalai paskerdę 
ir suvalgė 500 savo 

gimines priešu

žiaurios Papua salos čiagimių , 
tarpusavio skerdynės, kilu
sios dėl užmušimo kelių vie
nos giminės narių

i Atlantic and 1’nclflc Thotol

Aeroplanas, parskrendąs iš Greenly salos, kuriuo lakūnas Schiller pargabeno į Seven Islands 
lanto skridiką, airį maj. Fitzmaurice.

dvideiimt ke- LakUnaS .Ployd Bei!
nrinln

net palaidotas

drapanų, 
ir medi-

jau yra 
milionų 

Iracbmų nukentėjusiems šelpti.

VVASIIINGTONAS, bal. 27. 
- Ųuebec’c mirusio plaučių 
uždegimu garsaus Amerikos la
kūno Floyd’o Bennctt’o kūnas, 
pargabentas iš ten į \Vasbing- 
tona, šiandie buvo su didelėmis 
iškilmėmis palaidotas naciona- 
liuose Arlingtono kapuose, ne
toli nuo žiemių ašigalio atradė
jo, kontradmirolo Peary, kapo.

At-

Proponuoja kad kon 
gresas ištirtų nedar 

bo padėtį krašte

Kasyklų kompanijos'19 Meksikos maišti
turi kulkasvaidžių ! ninklf nullauta

• v 1 1 • • I I MEKSIKOS MIESTAS,prieš darbininkus 1 27. — Iš Irapuato praneša, 
_______ j susikirtime su federalinės

Prisipažįsta senato komisijai,' riuomenės skyrium ties 
Guajolotas, devyniolika maišti
ninkų buvo užmušta, jų tarpe ir 
natsai bandos vadas Feljpe 
Suarez.

kad kasyklos turi šautuvų ir 
bombų savo nuosavybėms 
ginti

bal. 
kac 
ka- 
Las

Laikraščių komisija 
gins “Spaudos laisvę” 
kriminalinėms sensa

cijoms skelbti

27

\merican Newspaper Publish- 
'rs’ asociacija laikomoj čia sa
vo konvencijoj nutarė paskirti 
Larn tikrų spaudos laisvės ko- 
nisiją, kurios uždavinys bus 
;inti spaudos laisvę nuo liet kū
jų pašalinių bandymų cenzū
ruoti laikraščių žinias, ypač 
pranešimus apie kriminalines 
piktadarybes.

Komisijos pirmininku išrink
ąs E. II. Butler, Butinio Even-

Revoliucijos Dukterų 
lyderis nusižudė 

------- I— 
\VASHINGTONAS,

Revolverio šuviu nusižudė 
čia Mrs. Louise Reeve lioover, 
bankininko žmona, buvus A- i
merikos Revoliucijos Dukterų 
iždininkė. Manoma, kad nusi
žudymo priežastis buvo jos pa
irusi sveikata.

Emigravimas iš Lietu
vos j svetimus kraštus

VVASIUNGTONAS, bal. 27. 
— Liudydamas senato komisi
joje minkštosios anglies pramo
nei tyrinėti, R. L. Ireland pa
sakė, kad Clevelando Mark A. 
liauna kompanijos, ir kai kil
nos kitos, su Jh susijusios, ka
syklos turi įsitaisę kulkosvai
džius ir kitokius ginklus savo 
nuosavybėms ginti, jeigu kar
tais jos Lutų puolamos.

Ireland yra develandiškėą 
Hanna kompanijos generalinis 
kasysiu manadžeris. Ta kom
panija turi savo kasyklų Penn- 
sylvanijoj, Wcst 
Dilioj.

“Mes 
įvairių

Mirė kongresmanas 
Madden

VVASBINGTONAS, bal. 27. 
— širdies liga staiga mirė šian
die Illinois kongresmanas Mar
tin B. Madden, vienas stip
riausių prezidento Coolidge’o 
Ti))ėjų. Jis buvo jau 73 metų 
amžiaus.

WASH1NGTONAS, bal. 27.
VVisconsino senatorius Iji 

Folette įnešė senate, o kongres- 
manas Jacobstein atstovų bute, 
rezoliuciją, kuria reikalaujama 
paskirti bendrų kongreso komi
sija nedarbo padėčiai ištirti.

Senatorius La Follette pareiš
kė, kad federalinė valdžia nie
kados nieko nedarius, niekados 
nė kokių priemonių nesiėmus 
bedarbių padėčiai palengvinti ir 
naciam nedarbui užbėgti už 
akių. Jungtinės Valstybės šian
die esąs vienintelis svarbus ci
vilizuotas kraštas, kurs save 
bedarbiais ir nedarbo klausimu 
absoliučiai nieko nesirūpinąs.

Einant rezoliucija, kongreso 
komisija turėtų patirti, ką ki
tos valstybes daro ir yra pada
riusios 'nedarbo padėčiai palen
gvinti; ką tuo reikalu yra pa 
dariusios privatinės pramonės, 
:r savo pranešimą pristatyti 
kongresui gruodžio mėnesį.

LON1X)NAS, bal. 27. - Cent
ral News gautu pranešimu, j 
Sydney, Australijoje, atplaukė 
iš Papua salos vienos misijos 
garlaivis, ir jo pasažieriai papa
sakojo baisią istoriją apie įvy
kusias ten čiabuvių skerdynes, 
per kurias penki šimtai papuė- 
nų buvo išskersti ir jųt kaniba
liškų (žmogieną valgančių) 
priešų suvalgyti.

Nuo šių metų pradžios sker
dynių įvyko kelis kartus, bu
tent tuo metu, kai vyriausybė 
buvo laikinai iš salos pasišali
nus. Skerdynės prasidėjo, kai 
vienos čiabuvių papuėnų gimi
nės nariai užmušė devynis kitos 
papuėnų, gorais vadinamos, gi
minės tariamus šnipus. Keršy
dami, gorai, sužinoję, kad vy
riausybės nariai pasišalinę, tuo
jau sušaukė savo kariauninkus 
ir išsiruošė žygiams prieš sa
vo priešus. Prasidėjo čiabuvių 
giminių tarpusavio piovynės.

Pirmas žiaurus susikirtimas 
įvyko sausio 8 diena. Gorai sa
vo priešus puolė netikėtai. Aš
tuonis jų paskerdė ir tuojau po 
to, švęsdami kovos laimėjimą, 
juos suvalgė. Žmogienos puo
toje dalyvavo dagi čiabuviai, 
policininkų uniformose.

Vyriausybei grįžus salon, aš- 
tuomi čiabuviai, dalyvavusieji 
skerdynėse, buvo areštuoti.

Virginijoj ir

kulkosvaidžių, 
pistolių, dujų

Moteris — karų ir viso 
pikto priežastis

Irbitražo sutartis su pressme- 
nų unija

Konvencija patvirtino arbi
tražo sutartį su International 
Pressmen’s and Assistants’ uni
ja, kuri betgi įeis galion, tik 
kai ji bus pressmenų konven
cijos rugpiučio mėnesį patvir- 

| tinta.

mėnesi emigravo į užsienius 
1223 asmenys, <> sausio ir vasa
rio mėn. bendrai tik 1216. Kovo 
men. daugiausiai emigravo Ka- 
nadon 544, Argentinon 262, 
Brazilijon 154, Amer. J. Valst. 
145, Urugvajų n 50, Afrikon 46, 
Kubon 8, Meksikon 6, Palesti
non 6 ir Paragvajui) 2.

Ragina kongresą atpi
ginti laikraščių siunti

mą paštu

23 vaikai sužeisti moky
klos buso kolizijoj

CHANDLER, Ind., bal. 27. — 
Mokyklos busui, L 
vaikus į mokyklų, susidūrus su 
sunkiu daiktų gabenamuoju 
motoriniu vežimu, dvidešimt 
trys vaikai buvo sužeisti. Lai
mė, nė vienas nepavojingai.

NEW YORKAS, bal. 27. — 
American Ne^spaper Publish- 
ers asociacijos konvencija pri
ėmė rezoliuciją, kuria ragina 

_  kongresą sumažinti laikraščių 
gal>enusiam 1 siuntimo paštu kainas.

Suėmimai komunistų 
Kolumbijoje

bal.
s"žei9ti’ nU!rabenti ' “'IBela Kun, vengrų ko

munistų galva, suimtas 
Vienoje

goninę.
Krautuvė sudegė. Nuostoliai 1 

siekia $250,000.

BOGOTA, Kolumbija, 
27. — Del komunistinės propa
gandos, Kolumbijos vyriausybė 
areštavo dvidešimt tris svetim
šalius: penkiolikę Barranųuil- 
los mieste ir aštuonis Cali.

Varo laukan “susirin* 
kimininkus” f 

no ligoninių

VIENA, Austrija, bal. 27. —
o U (:ia tap<> sl,initas vengrų ko- TRYS ASMENS SUDEGĖ FAR-1S. ISerly- munistas Rela Ku n, kadaise 

buvęs Vengrijojs sovietų val
džios galva, 
vo areštuoti 
gai.

Rela Kun, 
tų valdžios Vengrijoje nuverti

mo, 1919 metais buvo slapta _________ ____ ____ ______ _
Berlyno miesto pabėgęs j užsienį, dabar į Aus- 11 ir 9 metų amžiau/ Paties

Kartu su juo bu- 
keli kiti jo drau-BERLYNAS, bal. 27. —Mies

to taryba priėmė patvarkymą, 
kuriuo užginama laikyti “susi- 
rinkimininkų” mitingus su by- 
belės skaitymais, giedojimais į 
ir pamokslais f 
valdomose ligoninėse ir sanato- triją buvo atvykęs netikru Vo- 
rijose. kieti jos pasportu.

kurs po komunis-

MOS GAISRE

EVERGREEN, (kilo., bal.
— Ugny, kuri netoli nuo 
sunaikino farmerio Matt Wint- 
ono gyvenamus namus, žuvo jo 
jaunutė, 18 metų amžiaus, 
žmona Elsie ir du maži broliai,

čia

farmerio nebuvo namie, kai ne
laime atsitiko.

turime
šautuvų, 
ir ašarinių bombų” pa

sakė Ireland, “bet tikimės, kad 
mums niekados nereikės jų pa
vartoti savo nuosavybėms gin-

ALBION, Mich., bal. 27. — 
Geležinkelio kryžkely greitasis 
traukinys užmušė vietos 
ventoją J. Raumgartenų, 
metų amžiaus.

NEVY YORKAS, bal. 27.
Iš tarnybos pasitraukęs kont- 
•admirolas Fiske sako, kati pa
matinė, karų ir viso pikto prie
žastis esančios moterys. Jei ne
būtų moterų ir vaikų, sako jis. 
ai vyrams nebūtų ne ko ginti. 

Visa, ko vyrai norį, tai kad tu
rėtų pakankamai pavalgyti, at
sigerti ir pastogę pamiegoti.

Dabar jo dūšiai dangus 
bus tikrai uždarytas ir 

užsklęstas

iry- 
75 Keturi asmens sužeisti 

angliakasių riaušėse

Prasideda “Daylight 
saving” laikas

Su rytdiena, kadangi tai bus 
paskutinis balandžio mėnesio 
sekmadienis, prasideda vadina
mas “daylight saving time.”

Chicagoje ir kituose apie- 
linkės miestuose miesteliuose, 
kur tatai yra priimta, šių nak
tį, kaip 12 valandų, visų laikro
džių rodyklai pasukami vienų 
valandų priekin.

Sekmadienį, balandžio 29, tu
rėsime jau dienų viena valanda 
ilgesnę.

STEUBENVILLE, Ohio, bal. 
27. — Keturi šimtai streikuo
jančių angliakasių vakar sulai
kė netoli nuo čia traukinį, ga
benusį į kasyklas neunijinius 
angliakasius. Riaušėse keturi 
asmens buvo sužeisti, jų tarpe 
trys geležinkelio detektivai. Pa
galiau streikininkai buvo išvai
kyti atvykusių milicininkų ii

MONTLUCON, Francija, bal. 
27. — Grafas de Marcilly, 83 
mi tų amžiaus, visa savo gyveni
mu buvęs geras katalikas, da
bar, kai mirė, tapo palaidotas 
savo darže.

Parapijos kunigas atsisakė jo 
kūnų priimti j šventintus ka
pus dėl to, kad velionis turėjo 
ryšių su francuzų monarchistų 
laikraščiu L’Action Francaise, 
kurį Bomos papa ekskomunika- 
vo ir padėjo bažnyčios šven
tos užgintų raštų sąrašam

Seno grafo, gero kataliko, 
kūnas dėl to teko palaidoti jo 
paties darže, o laidotuvėse da
lyvavo tik jo duktė, viena gy
dytoja, kuri jį prižiūrėjo, ir 
dar trečia sena moteriškė.

Traukinio katastrofa 
Pietų Afrikoj

Juodas lietus išgąsdino 
Rumonijos žmones

0RH
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau; vidutinis mainųsis vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 35° ir 40° F.

šiandie saulė teka 4:51, lei
džiasi 6:44. Mėnuo leidžiasi 
2:30 ryto.

CERNAUTI, Rumanija. — 
Žmonės čia buvo labai nusigan
dę, kai ėmė lyti juodas lietus 
ir vidurdienį dėl to pasidarė 
tamsu, kaip naktį.

Manoma, kad tas juodas lie
tus pasidarė dėl lavos dulkių, 
kilusių iš žemės drebėjimo 
supurtytų sričių.

CAPETOVVN, Pietų Afrika, 
bal. 27. Ties Hex River, ne
toli nuo Worcesterio, 
pasažierinis traukinys, 
asmens, jų tarpe viena 
škė, buvo užmušti.

susikūlė
Penki 

moteri-

ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
DUQUOINE BAIGTAS

DUQUOIN, III., bal. 27. — 
Vietos Security kasyklose pasi- 
jaigė streikas, kuriame dalyva
vo apie 300 angliakasių.

buvo

MOTINA IR DUKTĖ ŽUVO 
UGNY

REMSEN, Iowa, bal. 27. — 
Netoli nuo čia farmos gaisre 
sudegė šeimininkė, Mrs. Elea- 
nor Day, ir jos 
liaus duktė.

lakūnas užsimušė
ST. NAZAIRE, Francija, bar. 

27. — Milžiniškam hidropla-1 
nui nukritus žemėn užsimušė 
o pilotas. Hidroplanas, kurs ką 

5 metų am-1 tik buvo pastatytas ir darS 
pirmą bandymą skristi, sudužo..

5 darbininkės skundžia 
kompaniją dėl 

$1,250,000

NE\VAHK, N. .1., bal. 27. - 
Penkios jaunos moterys, darbi
ninkės, skundžia United States 
Radium korporaciją, reikalau
damos bendrai $l,250,0(X> atlv- 
ginimo už visišką jų sveikatos 
sunaikinimą.

Skundėjos yra: Miss Katbe- 
rine Sčbaum iš Nesvarko, Mrs. 
Edna Hussman iš Hillside ir 
Mrs. Quinta McDonaud, Mrs. 
Albina Larice ir Mrs. Grace 
Fryer iš Orange, visos daktaių 
pripažintos nebepagydomos. 
Kiekviena jų skundžia kompa
nijų, reikalaudama #250,000 at
lyginimo.

Jų darbas kompanijos Įmo
nėje buvo tapyti šviečiančius 
laikrodžių ciferblatus. Tą dar
bą dirbdamos, jos užsinuodijo 
radiumu, kuris ėmė naikinti 
jų kaulus ir udžius. Vaistų nuo 
to medicinos mokslas nežino ir 
daktarai išsprendė, kad toms 
jaunoms darbininkėms nedaug 
beliko gyventi.

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.”
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CHICAGOS 1 C. Fitzmorris pranešė aldenna- 
nams, miesto tarybos susirinki
me, kad miesto ižde esama

šeštadienio naktį laikrodžiai 
pavaromi 1 valandą pirmyn.

ŽINIOS
Komisija kovai su krimina

liais nusižengimais Chicagoje 
(Chicago Crime Commission) 
išleido pareiškimų, kuriame rei
kalaujama, kad trys kriminaliu 
teismo teisėjai patys rezignuo
tų arl>a kad juos pašalintų iš 
vietų žmonės, kurie yra jų vy
resnieji. Vardai tų teisėjų to
kie Emanuel Eller, Stanley 
Klark(Avski ir Otto Kerner. 
Komisija kaltina juos perdide- 
liu švelnumu teisime krimina
listų.

a a a
Miesto kontroleris Charles

$13,000. Tuo tarpu miesto sko
lų ir būtinų lėšų apmokėjimui 
reikalinga daugiau kaip 1,000,- 
000 doleri.ų

» « «
Miesto taryba (aldermanai) 

nubalsavo pareikalauti iš miesto 
advokato Ettelsono surašą algų 
r šiaip išmokėtų pinigų valdi

ninkams ir kitokiems miesto 
darbininkams pradedant nuo 1 
dienos sausio mėnesio.

Michael Faherty, prezidentas 
tarybos, kuri vadinas “local 
mprovement board” ketina 

ateinančiuose balsavimuose 
birželio 4 dienų patiekti su
manymų išleisti $19,979,941, 
idant užbaigus pradėtų miesto 
pataisoms darbų.

Tarp Chicagos 

Lietuvių
I ■ II II ** ' • •

Roseland

visiems dalyvavusiems taip 
šermenyse, taip laidotuvėse.

Šiuo laiku neturime progos 
visiems atsitarnauti, bet jei 
sveiki gyvensime, vienokiu ar 
kitokiu budu gal galėsime atsi
lyginti.

Su giliausia pagarbu, 
—Juozas ir Barbora Palekas.

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.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR- 

1 NAV1MAS. 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

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

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

Kambariai 1012, 1015, 1018. 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.

Golden Star kliubo baseboli- 
ninkai šį sekmadienį, bal. 29 d., 
stos į pirmų ugnį. Jie turėjo 
stoti į ugnį pereitų sekmadie
nį, bet priešininkams neatvy
kus, jie vieni pasipraktikavo, 

» siskirstė vietomis, taip sa
kant, susiorganizavo ir prisi- 
engė šio sezono darbuotei.

Basebolininkai jau antrų se
zonų darbuosis. Pereita vasa
ra buvo pirmas sezonas. Ir 
ir nors visi buvo pradiniai, bet 
kabai gerai pasižymėjo. Dar 
geriau pasižymėjo pereitų žie
mą Golden Star kliubo basket 
’ all jauktas, per visų žiemų 
”os kelis lošimus pralaimėjęs. 
Šį sezonų basebolininkai rengia
si sumušti net ir basket bąli 
jaukto rekordų: basebolininkai 
rengiasi per visų vasarą nė 
vieno lošio nepralaimėti. Ar pa
siseks jiems tai atsiekti? Labai 
gali būti, nes savo tarpe jie 
turi labai gerų lošėjų. Pereitų 
vasarų pažymėjo p. Stankus. 
Jis šiai vasarai buvo pakviestas 
dalyvauti viename gerame 
profesionalų lošėjų jaukto ir 
buvo ten išvykęs. Bet delei su- 
sižeidimo negalėjo su jais daly
vauti, taip kad dabar p. Stan
kus sugryžo atgal j Koselandų 
ir vėl dalyvauja Golden Star 
jauk te.
, Pirmas Golden Star basebo- 

lininkų susikirtimas bus rytoj, 
3 vai. po piet. su geru lietuvių 
jauktu — 18-tos gatves apielin- 
kės Vyčiais. Vieta žaidimo — 
prie 95 gatvės ir Michigan Avė. 
Kas nori, gali ateiti pažiūrėti 
šių dviejų gerų lietuvių jauk
tų lošimo. —Bk.

Gegužės dienos pra
kalbos

Joniškiečių L. K. 
Kliubo bankietas 

rytoj
Taip sakant, Joniškiečių L. 

K. Kliubo bankietas jau visai 
po šonu. Laukiame su nekantru
mu kaip patys Joniškiečiai, taip 
ir na Joniškiečiai, kada gausim 
progoj visi sueiti veidas preš 
veidą; kad prašnekėsim vieni 
su kitais. Juk tai iš dalies bus 
prisiminimas praeities laikų.

Kaip pradėsim Šokti, tai many
sime, kad atgal j jaunas dienas 
sugrįžę, kad šokam ne Audito
rijoj, ale tėvelio naujoj sekly
čioje.

Musų darbščios gaspadinės 
pagamins mums gardžios va
karienės, prašys mus visus val
gyti, gerti. Prie to bus ir pa- 
gelbininkų, kurie ką tokio nau
jo pasakys mums. Taipgi musų 
dainininkai padainuos gražių 
dainelių apie meilę, apie vargus.

—Busiu.

ATYDAI ŠEIMININKIŲ!!!
Žemiausios kainos ant maliavų ir aliejų

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

Visas tavoras garantuotas
Kenas rakandų valytojo dykai prie kiekvieno pirkinio 

už $1 ar daugiau

SAMUEL HELMAN
Pardavinėtojai

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

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen- 
duojamas per r—

Dr.B.McNicholas tmpP
groserninko r.rba apliekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo groserninko r.rba apliekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Antradienyje, gegužes 1 die
ną, Mildos salėje, 3140 So. Hal
sted Street, įvyks Gegužes Pir
mos Dienos šventės apvaikščio- 
jinias. Kalbės “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis ir Dr. 
Montvidas, pianą skambins 
p-lė Galskis ir smuikuos Vytau
tas Gaišk is. Programas prasi
dės 7:30 vai. vakaro.

DABAR YRA LAIKAS

Ar Jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite

RuffJesi
Ar Jums Galvos Odą Niešti?

Naudokite

KvffJeš)
Ar Jųsų Plaukai Slenka?

Naudokite

Ruffles
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos?

Naudokite

RįrffJes
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

Ruffles

Pentuoti, Dekoruoti, Va
lyti ir užsėti bei sutvarky
ti pievutes ir kiemus.

Čia galite gauti geriau
sių rūšių ir šviežiausius 
pentus, varnišius, šteinus 
ir kitus valymui reikmenis. 
Taip jau įvairus geležini Ai 
įrankiai ir prie namų reik
menys. Musų kainos yra 
kuo prieinamiausios.

Mes esame pačiame cen
tre lietuvių kolionijos. Pa
bandykite pirkti pas mus 
nors kartą, o visuomet su
grįšite ir kitiems pra
nešite.

Pristatome į namus

M. ROZENSKI, 
LEMONT & CO. 
SAUGI VIETA

DIAMOND EDCE ♦
Hardvvare and Paint Store

4129 Archer Avė. Tel. Lafayette 3928

Širdingai ačiū
šiuomi norime tarti širdingai 

nčiu visiems giminėms, drau
gams ir kaimynams, dalyvavu
siems laidotuvėse musų brangios 
Suknelės, Elenos J. Palekas, 
kuri buvo palaidota antradieny, 
balandžio 24, 1928, Šv. Kazi
miero kapinėse. Kadangi nebu
vo galimybės kiekvienam ypa- 
Hškai padėkoti, tai nurisi vie
šai per dienraštį pasakyti ačiū 
visiems, kurie vienokiu ar kito
kiu budu prisidėjo prie pasku- 
‘inio patarnavimo musų miru
siai dukrelei, ir mums taip liū
dnoj valandoj suteikė širdies 
ui ra minimo.

Ypatingai ačiū pp. J. Vili
mams, p. F. Stasuliui, p-iai J. 
Letnežienei, pp. M. Suminama, 
St. Bartkums, A. Damblaus- 
kiams, St. Kuogams ir visiems 
kitiems; taipgi organizacijoms 
— Gediminas B. ir L. Associa- 
tion, Teatrališkas Kliuhas Lie
tuva; Prudential Insurance Co.; 
darbininkams graboriui p. L 
J. Zolp, kleb. kun. A. Briškai, 
vargonininkui P. Kudirkai ir

V isuomet Hudsonas Yra Pirmutinis
HUDSONO vadovavimas randasi kiekvienoje jo smulkme- 
11 noje ir pažymi naujo Hudsono pirmenybę ir taip žymiu
savo mechaniškumu per visą Super-Six principą ir savo žy
miu išradimu, kuris šiandie nustato pagrindą motorų vei
kimą.
Kiekvienas dalykėlis užbaigimo, konstrukcijos ir prirengi- 
mo pilnai išreiškia vertę, taip kaip ir jo chassis vertės. At- 
silankikit ir apžiurekit naujus Super-Six. Jie suteiks jums 
visai naują pažvalgą į motorų vertę.

Visos Naujos Brangių Karų Smulkmenos
Aukštesnis radiatorius su 
radiator shutters. 
Platesnis ir sunkesni 
fesderiai.
Poloniai typo Gontinės 
šviesos ir saddle typo 
šalinės Įtampos.
Keturių ratų brekiai, to
kie typai vartojami tik 
brangiuose karuose.
“Silenced body” kon
strukcijos.

Platesnės durys lengves
niam įėjimui ir išėjimui, 
šiltas ir “tooth disc” 
valdymo mechanizmą. 
Elektrinis užraktas ap
saugojimui nuo vagių. 
Puikios rųšies monhair 
anmušimas.
Platesnės, aukštesnės sė
dynės.
Nauja instrumentams 
lenta, čia yra motumė

te r, ammeler, specdome- 
ter, gasolino ir alyvo 
“gauges”.
Valdymo ratas iš juodo, 
kieto gurno, su plieno 
“corc”, tokios rųšies kaip 
ir brangių karų.
šviesa, triuba ir “throt- 
tlc” kontroliuojama prie 
valdymo rato.
Guminės paduškiiitės ant 
“runing board.”.

71 M. AMŽIAUS IR 
JĖGŲ TIEK PAT

“Canby, Minu., March 5. — 
Aš sulaukiau 71 metų amžiaus, 
bet tebesu stipri dėlto, kad 
Trinerio Kartusis Vynas aksti
ną mane prie darbo. Priimk 
mano ačiū už tą įstabų vaistą. 
Jūsų, Mrs. Barbora Koch.” Tam 
laiškui nereikia aiškinimų — 
Trinerio Kartusis Vynas gelbs
ti viduriams, pašalina nervišku
mų, akstinu apetitą ir sustipri
na visą sistemą. Aptieko.se. Ra
šyk Jos. Triner Co., 1333 So, 
Ashland avė., Chicago, III. ir 
gausi sempelį dykai. įdėk 10c. 
pašto lėšoms padengti.

NEMOKAMO SEMPELIO 
KUPONAS

Vardas ......................................
Gatvė ..........................................
Miestas ................ I’................. .1

H tJ D1 S O M Super-Six
i NEW HUDSON PRICES

y

NEW HUDSON PRICES
118-inch chassis

Coupe • $1265 (Rumblo Seat $J0extra) Sodan • $1325 Coach • $1250
127-inch chassis

Standard Sodan $1450 Custom Victoria $1650 Custom Landau Sedan $1650 1 
Custom 7-Pass. Sodan - • $1950

\ All pricet f . o. b- Detroit, plu* uar e«cfoe tax /
Buyers can pay for cars out of income at lowest available 

chargc for interese handlhig and insuranet

Hudson-Super Six turi lietuvių departamentą, K. uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarj 
reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

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

Del pirkimo, pardavimo arba 
mainymo. Mes perkam, par
duodam ir mainom namus, lo
tus, 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. VVestern Avenue 

Chicago, III.
Tel. Prospect 2101

XXXXXXXXXXXXXXXXXxaXXXX> M
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Reumatizmas
Sausgėlė

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, 1LL. _
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| Fotografuokitės $ 
$ Mano naujai, artistiš- $ g kai ištaisytoje studijoje
;* Mano ilgų me- 
$ tų patyrimas 

ir nuolatin i s 
sekimas nau-

* jų išrad i m ų] 
A pa v c i k s 1 ų 
£ traukime užti- 
U krina jums ge-j 
$ rą darbą.

Be extra pri- 
“ mokėjimo va- 

į. žiuoju nuloto- _
* grafuoti namus, pagrėbus, po- 
A kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno įį 
į Studija J

3315 So. Halsted Street “
$ Telefonas Yards 1546 $

Chicago, III. J
l..<♦> <♦> <♦> <«•

— ■ ■ ......................................

Babies Love It
Del skilvio ir viduriu Mesina* 
luinų ii priežasties dantų 
aufiino, nieko nėra fereanio 
kaip lis saugaa Kūdikių 
Larative.

Mrs. Wixslow»s 
Syrup

Aptieko.se


šeštadienis, balan. 28, 1928 NAUJIENOS, ChIcajroLin.

Tarp Chicagos
Lietuvių II............ ... — * —.....lĮ

Menas “ir musų 
Menininkai

Atsakymas “Dailės Mylėtojui”

Balandžio 25 d., “Naujieno
se” tilpo p. “Dailės Mylėtojo” 
labai naivi kritika ir patari
mai. Aš nesti menininkas, bet 
myliu meną ir meno veikėjus. 
P-nas ”1). M”., matyt despera-

cijos pagautas pasmerkia vis
ką, kas ne “Birutės”! \Vell, 
man rodos, kad aš to didelio 
debesio daug nelys. Gailėtis, 
kad kas j Kauną sugrįžęs kal
bės ką ten, dar nereiškia, kad jis 
yra blogas arba blogi, artistai. 
Kai dėl “užsirekomendavimo”, 
man rodos tai ir tuščia pasaka. 
Gali dainininkas užsirekomen
duoti kaip jis nori, bet jeigu 
jis-j i nemoka dainuoti, tai tas 
“užsirekomendavimas” turi pra
stų pasekmių. Užsirekomen- 
davimas... Mes visi gerai pa
mename Neo-Lithuania studen
tus. Ar ilgai jų užsirekomen
davimas veikė? Taip ilgai, kad 
nėra reikalo kalbėti apie ko
kius “stebuklus” ir t.t.

KEPURINIS RALIUS
SU PROGRAMŲ

rengia Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta, Nedėl’ioj, Gegužės (May) 
G d., 1928 m., Chicago Lietuvių Au
ditorijos, mažojoj svetainėj, 3133 S. 
Halsted St. Kiti turės gražesnę ke
purę, ta gaus dovanų.

Kurios noril prisirašyt i virš mi
nėtų draugija, meldžiu ateiti j va
karėlį ir prisirašyt; nuo 16 metų iki 
25 metų įstojimas Veltui, nuo 25 iki 
45 metų įstojimas $1.00.

Kviečia Komitetas.

Toliau p. “D. M.” kaltina 
“Naujienas”, kam jos rekla
muojančios artistus. Man ro
dos, šitas užmetimas “Naujie
noms” yra žemiau kritikos! Pir-l 
moj vietoj p. “D. M.” turėtų 
atsiminti, kad “Naujienos” yra I 
visuomeninis laikraštis ir jos 
savo pereigą to žodžio prasme 
atlieka! Bet kam čia pavy-i 
dėti tų reklamų. Man rodos, ' 
cad “Birutė” gauna jų gana !

Kastas Sabonis, kuri s rytoj “Birutės“ kon
certe dainuos toreado ro ariją iš operos “Gar
int n” kartu su choru.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Iš LIETUVOS) KANADA
Ateinant pavakariui Kanados farmeriai reikalauja daug darbi

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

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

Taipgi parduodu laivakortes į Lietuvą ant visų laivų linijų ir 
ant visų lietuvių ekskursijų į 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., Chkatto, III.

Tel. Victory 6122

daug-! Ar ne?
Ir dar p. “D. M.“ sako: “Mus 

! sutraukia j Babravičiaus kon
certus ne Babravičius, bet ta 
didelė neapribota reklama, kuri 
verčia manyti, kad mes priva
lome ten būti, ba kitaip pra
žūsime. Nieko nesakyčiau, jei 

;p. Babravičius veiktu kartu su 
“Birutė”, ir tt. Perskaičius ši
tą porą sakinėliu, labai sunku 
suprasti, kaip galima atskirti 
gerą artistą nuo paprasto. Pir
mame sakinyje atrodo taip, 
kad jeigu “Naujienos” rekla
muoja, tai artistas geras, o jei
gu ne — tai jau jis maždaug 

(“no good”. Dabar antram sa
kinyje išeina taip: jeigu ar
tistas Babravičius veiktą kar- 

; tu su “Birute”, tai tos rekla
mos jam tiktų. Ar ne puiki ko
medija. šitaip “D. M. kalbant, 
pasirodo ant galo, kad nėra rei- 

1 kalo būti geru, gabiu artistu.
Turi tik ieškoti progos prisi
taikyti vienai arba abiem virš 
minėtoms p. "D. M.” propozici
joms, ir paliksi geriausiu ar
tistu! Eik jau eik, p. “D. M.”! 
Manzrodos, jog nė “Naujienos”, 
nė “Birutė” nenorėtų tokios gp 
lybės, kad butų galima kepti 

i artistus.

I Sparčioji Ekskursija
Į LIETUVA

Puikiausiu ir Gražiausiu Didlaiviu

AQUITANIA
Išplaukia iš New Yorko

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

Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Vedėjas 
P as PIJUS BUKŠNAITIS

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

Jurų Milžinas AQUITAN1A perplaukia vandenyną j 
5 Vi dienas. Iš laivo keleiviai pasodinami ; traukinį ir IĮ vežami grelžkeliu iki pat Kauno. .

Valesni Išplaukimai iš New Yoiku;

BERENGARIA ......................  Birželio 6—27
MAURETANIA ................................... Birželio 13—20

I I AQUITANIA ............... .........  Birželio 20

* Tiesiai į Dancigą
LANCAŠTRIA 

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

CUNARD LINE
316 N. Michigan Avė. Chicago

Čia galima priminti, kad iš
garsinimas daug reiškia ir kad 
“Naujienos” t'urbut neturi di
delio pelno nė iš “Birutės”, nė 

i iš Babravičiaus ir kitų, ir to
dėl “Naujienoms reikia atiduo

di kreditas, kad jos atlieka di- 
jdelj darbą su mažomis išlaido- 
:mis! Bet reikia atsiminti, kad 
• “Naujienos’ negalėtų to atlik
ti be artistų!

Toliau kas link paiyginimų 
“Birutės” su artistu Babravi
čium. Man rodos p. “D. M.” 
turėtų atsiminti tą faktą, kad 
“Birutėje” nėra pavienio as
mens, kuris galėtų P. Babravi
čiaus vietą užimti. Ne tik 
“Birutėje” nėra, bet ir Ameri
koje iki šioliai artistas Babra- 

! vičius užėmė pirmą vietą iš lie- 
’ tuvių koncertinių dainininkų. 
Na, o “Birutė”, kaip choras, at-

r >

Čia visas klausimas tai ekono
minis. Ar ne? Man rodos, 
kad “Birutė” metai laiko at
gal stovėjo daug geriau ekono
miškai, negu šiandien (aš ne
žinau, bot man taip atrodo). Ko
dėl tas atsitiko? 'lodei, kad 
pas “Birutę” biskį perdaug am
bicijų. Man, kaip y patai, vi
sai nesvarbu, kas “Birutės” 
chorą veda, bet man svarbu, 
kad “Birutė” turėtų kuogeriau- 
sį pasisekimą. Todėl aš ir pa
sakysiu, kad “Birutė” įgalėjo 
rasti sau choro vedėją \ šiame 
pačiame kontinente, o ne ieš
koti kur nors kitur. Jeigu ne 
tos ambicijos, tai butų nereikė
ję tiek daug tų benefisų ir “99” 
“išleistuvių.”I

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Nauji Rekordai
Už Senus!

■ra

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. K ėdžio 8902

3511-16 Roosevclt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, 1LI

ŠIS BANKAS AUGA

sako savo vietai. Chicagos lie-j 
tuviai ir kitur myli “Birutę” 
ne dėl to, kad ji turi tokį var
dą, bet dėl to, kad ji atlieka 
savo užduotį. Todėl yra negrą-i 
žu kandžioti kitus artistus, kuo-i 
met jie taip gerai atlieka savo 
užduotį, kaip ir “Birutė”! Mes 
rėmėm “Birutę“ ir remsim, bet 
visus kitus paniekinti, o tik 
vieną “Birutę” remti, tai jau 
,biskį butų perdaug panašu į 
Maskvos fanatikus.

Dabar, jeigu pas vieną kitą 
musų artistų yra nesutikimų ir, 
kad jie sugrįžę j Kauną gal 
kalbės ką tokio, kas ištikrųjų 
gal būt ir negražu, tai tas jiems 
nieko gero neduos. Jeigu jie 
perdaug šokinės, tai sugrįžę gal 
rasti tą “karvutę užtrukusią” 

maž daug nemelžiamą, ar 
ne? Todėl jie nieko daug ne
laimės su savo liežuviavimu. 
Bet man rodos, kad “Birutėj” ir
gi kartais neina viskas taip, 
kaip ištikrųjų turėtų būt? Jei
gu mes savęs paklausime, ko
dėl mes čia riejamės — ar dėl 
artistu 
atsakyti:

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

Tiktai atveškite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri
mokei imo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordu, šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senu rekordu;c t

Mes turime didžiausį pa
sirinkimą rekordų Ameriko
je: Victor, Golumbia, OKeh, 
Brunswick, Vocalion, ir t.t.

Atveškite savo senus re
kordus šiandie. Bile vieną 
jums paranki krautuvė ma
loniai suteiks jums patarna
vimą. Veikit dabar!

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

PI ALTfi
M1.MUSIC SHOPS VF

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

34 W. Randolph St., Chicago
1446 Broa<!way, Gary, Ind.

S

gerumo, tai turėsim 
no ne, ir visai ne!

MŪRINIS arba MEDINIS
iš-Clfl įmokėti —- kiti lengvais

■ U mokėjimais į 24 menesius 
Musą specialIškurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

Pasinaudokite Proga
Parduodame visokios rūšies Parlor Setus Žemiausiomis kainomis 
tiesiog iš dirbtuvės. Ateikite ir persitikrinkite inusų teisingu pa- 
siulymu.

Brisk Parlor Mfg. Co.
3016 Archer Avė.

Biznio Tel. Lafayette 5053

eidamas talkon kitiems, šitoks nusistaty
mas patraukė prie savęs daugybę draugų, 
taip kad šiandie musų bankas tarnauja 
daugiau, negu trisdešimčiai tūkstančių pa
tenkintų kostumerių. Niekas nėra perdide- 
lis, nei permažas, kad pasinaudoti šiokiu 
ar tokiu budu iš santikių su šiuo banku.

Duok mums progos paaiškinti apie daugelį 
būdų, kuriais mes jums galime patarnauti.

CENTRAL““BANK |
TRUSTINE KOMPANIJA ’1
1110 West 35th Street 1

CHICAGO, ILL.

Valstijinis Bankas Biržos Bankas gjį

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite
EUDEIKĮ

Vienatiniai graboriai, kurie turi grabų sandėlį, ir 
grabų kainos yra aiškiai ant grabų pažymėtos. Mes 
turime grabus aukštos rųšies; drabužiu dengtus< 
šilkais išklotus, net ir už $25. Grabus tiesiai perka- 

/ me nuo išdirbinėtojų, bet didelę daugumą grabų 
dirbam patys. Tik nuperkam reikalingą materiolą. 
Tuo budu sutaupom pelną trijų tarpininkų ir tą su- 
taupymą atiduodam savo draugams.
Del persitikrinimo, šaukite Eudeikį, mes atvažiuo
sime, paimsime jus ir parodysime viską; tada pa
tys matysit savo akimis ir persitikrinsit.

EUDEIKIS
DIDYSIS OFISAS:

4605-07 South Hermitage Avenue
Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS 
3201 Auburn 

Avenue 
Boulevard 3201

Tel.
SKYRIUS

4447 So. Fairfield 
Avenue

Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct.

Cicero
Tel. Cicero 3794

a
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ŽODŽIAI IR J V PRASMĖ

Gera arba bloga žodžio prasmė priklauso nuo to, 
kokie dalykai publikos mintyse jungiasi su tuo žodžiu. 
Žodis “patriotas”, sakysime, kitąsyk turėjo labai aukštą 
ir prakilnią reikšmę. Didžiosios Francijos revoliucijos 
laiku “patriotais” buvo vadinami tie žmonės, kurie sto
jo už liaudies laisvę, už respubliką, už revoliucijos lai
mėjimų apgynimą. Patriotai agitavo ir švietė minias, 
kovojo su karališkos valdžios šalininkais, liejo savo 
kraują mūšiuose su Europos monarchijų armijomis.

Jie buvo tikri tėvynes mylėtojai ir darbuotojai.
Bet laikui bėgant patrioto vardas ėmė įgyti bloges

nę prasmę. Mat, tuo vardu ėmė vadintis ne tiktai tie, 
kurie geidė laisvės ir gerovės žmonėms, bet ir žmonių 
išnaudotojai. Kai išnaudotojai paėmė viršų ant laisvės 
šalininkų, tai jie tą vardą net monopolizavo ir pradėjo 
skelbti, kad tik jie vieni, svetimu darbu mintantys lobi- 
ninkai, esą tikri “patriotai”; o tie, kurie jų valiai nepa
siduoda, kurie kovoja prieš juos, tai esą “tėvynės prie- v sai .

Šiandie “patriotizmu” neretai dengiama net tau
riausios nedarybės. Paimkite tiktai tą garsųjį Teapot 
Dome skandalą: kada senato tyrinėjimo komisija klau
sė buv. vidaus reikalų sekretoriaus, p. Fall, kodėl jisai 
savo derybas su Sinclair’u dėl laivyno aliejaus rezer
vuarų išnuomavimo vedė slaptai, tai jisai atsakė, kad 
jisai taip daręs “iš patriotizmo” — idant japonai nepa
tirtų Amerikos laivyno paslaptis!

“DIDVYRIŲ” KOVA

Plečkaitis skelbia, kad jisai šaukiąs į trečiųjų teis
mą Piliečių Apsaugos departamento direktorių Staške
vičių, kuris apkaltino jį buvus mokamu žvalgybos agen
tu ir provokatorium. Jeigu Staškevičius nesutiksiąs eiti 
į trečiųjų teismą, tai Plečkaitis šaukia tautininkų redak
torius Noreiką ir Gustainį. Teismo vieta turinti būt 
Vokietijoje arba kurioje nors kitoje emigrantams priei
namoje vietoje.

Bet trečiųjų teisman yra šaukiamas ir pats Plečkai
tis. Jį šaukia kap. Majus, pagarsėjęs nuo Tauragės su
kilimo laikų.

Majus apsiima įrodyti, kad Plečkaitis parsidavęs 
lenkams. “L. Žiniose” jisai rašo:

“Kviečiu jį (Plečkaitį) į trečiųjų teismą, kurio 
vieną narį renku aš, kitą Plečkaitis, o tretįjį pasi
rinks mudviejų rinktieji. Aš iš savo pusės statau 
II-jo Amsterdamo Internacionalo (tokio Internacio
nalo nėra. “N.” Red.) sekretorių ir reichstago at
stovą, abiem gerai pažįstamą p. Crispien’ą (drg. 
Crispien nėra joks sekretorius Internacionalo. “N.” 
Red.). Liudininkais galime kviesti bent 10 vyrų iš 
Plečkaičio ‘armijos’ Lydoje.
Gražus vaizdas. Du vyrai kartu dirbo, kartu “ver

tė” fašistus, kartu proklamacijas rašė, vienas antrą tei
sindami visuomenės akyse, — dabar rengiasi “provotis”!

Butų, iš tiesų, gerai, kad juodu persiimtų prie liu
dininkų. Tuomet gal paaiškėtų galutinai, ko katras iš 
jų yra vertas.

“Patriotizmu”, kaip žinoma, teisino savo kriminalį 
darbą ir Vengrijos aristokratai, kurie buvo sugauti be
varant milžinišką šmugelį sufalsifikuotais Francijos pi
nigais. “Patriotizmu” rėmė savo nelabą smurto žygį 
Lietuvos karininkai, nuvertę teisėtą krašto valdžią. 
“Patriotizmu” bandė išsisukti nuo atsakomybės Vokie
tijos karo ministerijos valdininkai, sukišę į privatinį 
filmų biznį milionus markių iš valstybės iždo.....

Ačiū tam, kad dabar “patriotas” ir “patriotizmas” 
taip dažnai yra vartojami negeriems tikslams, tai šitie 
kitąsyk buvę labai gražus žodžiai įgijo žmonių supra
time visai prastą reikšmę. Vienas laikraštis, “The New 
Student”, įdėjo net štai kokį pastebėjimą:

“Tokią blogą reputaciją įgijo žodis patriotas, 
kad, girdint žmogų, garsiai besiginantį savo patrio
tizmu, junti palinkimą atiduoti jį į artimiausio po
licininko rankas.”

Panašią evoliuciją yra padarę žodžiai “aristokra
tas”, demagogas” ir daugelis kitų.

Į Apie Įvairius Dalykus :
1 *'* " - - ’ .............. j jos svetainėj, prie 22 ir Jane

KORESPONDENCiJOSĮ «** s°”“v,wto.
Užsisakymo kaina:

Chicago jo — paštu:
Metams .................................. $A0(
Pusei metų .......................... 4.00
Trims mėneriams ............... 2.50
Dviem mėnesiam ............... 1.5('
Vienam mėnesiui ........................75

Chicagoje per išnešiotojus)
Viena kopija .......................... 3c
'Savaitei ..................  .. 18c
Mėnesiui .................................. 75c

SIRVYDAS TIKRAI 
TRAUKIASI

Suvienytos© Valstijose, ne Chicagoje, paltu 3
Metams ............................ —— $7.00
Ihisei motų .......................... 3.50
Trims mėnesiams ............... 1.75
Dviem mėnesiams ..........  1.25
Vienam mėnesiui ........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
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Metams ................................. $8.00
Pusei metų ........................ - 4.00
Trims mėnesiams .......... — 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Del Įlipusios “Naujienose” 
žinios apie p. J. O Sirvydo “per
skyras” su “Vienybe” pats 
Brooklyno laikraštis praneša:

“Nesenai yra atsisakęs ‘Vie
nybės’ vyriausia redaktorius, 
J. O. Sirvydas....

“O faktas yra tame, kad 
p. Sirvydas jau ‘Vienybės’ 
seime pranešė nebegalėsiąs 
ilgai būti redakcijos štabe 
dėl ligos. Jis yra įgijęs į ran
kų pirštus skausmų, dėl ku
rio kas sykis mažiau begali 
rašyti mašinėle, — tai, rodos, 
neuritis liga, nuo kurios jau 
nuo pernai metų jį gydo Dr. 
Valiukas. Del šitos priežas
ties nesenai įteikė direkto
riams rezignacijų prašyda
mas paliuosavimo, kaipo ma
lonės, ir žadėdamas dar iki 
rudens padirbėti, iki bus pa
pildytas redakcijos štabas.”
Vadinasi, yra tiesa, kad Sir

vydo rezignacija yra priimta. 
“Naujienų” žinioje buvo taip 
>at pasakyta, kad “Vienybės” 

redaktorius eisiųs “profesoriau
ti” į nepriklausomų katalikų 
vyskupo Gritėno seminarijų. 
Veikiausia, kad ir šitas prane
šimas yra teisingas, nes Sirvy
do redaguojamas laikraštis jo 
neužginčija.

Bet jeigu “Naujienose” buvo 
>aduota tiesa, tai kam “Vieny
je” plusta “melagium” asmenį, 

: airis tų žinia parašė musų 
dienraščiui ?

Žinios autorius pranešė apie 
apie Sirvydo rezignacija tiktai 
ta, kas buvo apie tai plačiai 
talbama Chicagoje. Tas kalbas 
paleido pirmutiniai kaip tik ar
timiausieji partiniai Sirvydo 
draugai.

O kai dėl “neuritis” Sirvydo 
pirštuose, tai visai galimas 
daiktas, kad taip yra, kaip 
“Vienybė” sako. Ponas Sirvy
das ne tik per savo laikraštį 
šmeižia kitokio nusistatymo as
menis, bet netingi rašinėti net 
privačius laiškus! Nepersenai, 
pav. vienas chicagietis parodė 
mums gauta iš Sirvydo laiškų, 
kuriame jisai nešvariai plusta 
“Naujienų” redaktorių. Nenuo
stabu, kad nuo tokio uolaus 
“darbo” žmogui ir liga įsimetė 
j pirštus.

PO TAUTIŠKA SKRAISTE

Į “Naujienų” nurodymų, kad 
Chjcagos federantai klaidina vi
suomenę, garsindami savo par
tinį rengimų, kaipo “lietuvių 
diena”. Marijonų laikraštis at
sakė tokiu isterišku riksmu, 
kad tarytum jam butų kas pri
kišęs karštų geležį prie nosies.

Bet kada jisai, šaukdamas, 
koliodamasis ir draskydamasis, 
mėgina kartu sakyti pamokslų 
apie tautybę ir Lietuvos nepri
klausomybę, tai išeina tikri 
juokai.

Kur ir kada yra kas nors ma
tęs klerikalų, kuriam nuoširdžiai 
rūpėtų tautos ir visuomenės 
reikalai? Klerikalai visų-pirma 
yra Romos pupos tarnai, o pas
kui — tarnai tų, kuriems tar
nauti liepia Roma. Carizmo lai
kuose, sakysime, klerikalai gar
bino Rusijos carų ir keikė tuos 
žmonės, kurie įprieš Rusijos 
despotus kovojo. Karo metu, kai 
Vokietijos kaizerio armijos bu
vo okupavusios Lietuvą, tai mu
sų klerikalai kartu su Smetona 
mėgino užsodinti vokiškų prin
cų ant Lietuvos sosto. Ameri
koje j iv užrašo visų lietuviškų 
parapijų turtų airių vysku
pams....

Ir dar jie čia pasipūtę pasa
kojasi, kad jie dirbu visų lietu
vių “tautinį darbų”!

Tautiškumas yra klerikalams 
tiktai skraistė, kuria jie dengia 
savu politikus biznį.

Šis-tas apie 
augmenis

Kiek augmenys pagamina ener
gijos. — Augmenų rolė žmo
gaus gyvenime. — Augme
nų .sudėtis. — Augmenų pri
sitaikymas prie klimato ir ap
linkybių. — Mikroskopas. — 
Chlorofilas. — Cukraus ir ki
tų dalykų gamyba. — Kiek 
augmenys paleidžia | orą 
vandens?

Visi pasaulio fabrikai, gele
žinkeliai, kasyklos ir automobi
liai nesu vartoja tiek energijos, 
kiek pagamina augmenys. Iš 

(saulės spindulių, oro, vandens 
ir mineralių druskų augmenys 
pagamina maistą, kuris yra rei
kalingas gyvūnams. Augme
nys suteikia žmogui ne tik mai
stą, bet ir šilimą, drabužį, ža
liavą ir jėgą fabrikams. Be tų 
dalykų žmogus jokiu budu ne
galėtų gyventi. Kuomet aug- 
muo yra sudeginamas, tai lie
ka nedidelė krūvelė pelenų. Tas 
faktas rodo, jog augmenys vy
riausia yra sudaryti iš oro du
jų ir vandens.

Kiekvienas augmuo — nežiū
rint į tai, kaip didelis ar ma
žas jis nebūtų ...  yra savo rų-
šies chemiška laboratorija. Toj 
laboratorijoj padaroma krak
molas, dažai, sakai ir 1.1.

Augmenys gali prisitaikyti 
prie įvairiausių aplinkybių. Vie
ni jų auga vandenyj, kiti dy
kumose; vieni jų mėgsta tro
piškų -klimatą, kiti arktiko šal
tį. žodžiu, augmenys gali pri
sitaikyti prie visokių aplinky
bių ir prie visokio klimato.

Huxley, kalbėdamas apie pro- 
toplastų (protoplazmos ‘dale
lių) veikimą, pareiškė, jog vi-« 
durdienyj tropikų džiunglės at
rodo mums, ramios tik todėl, 
kad musų klausos organai yra 
silpnai išvystyti. Jeigu musų 
ausys butų tiek tobulos, kad 
galėtų girdėti protoplastų su
kimosi garsus, tai džiunglės pa
sidarytų tiek jau triukšmingos, 
kaip ir dideli miestai.

Kuomet miskroskopas tapo 
išrastas ir filosofai pirmą kar
tą pamatė augmenų . ląsteles, 
tai jų nusistebėjimui nebuvo 
galo. Jan Swammerdam, gar
sus olandų gamtininkas nete
ko pusiausvaros bežiūrėdamas 
į augmenis pro mikroskopą. Jis 
sunaikino savo užrašus, pareik
šdamas, jog butų didžiausias 
nusidėjimas atidengti pasauliui 
tai, apie ką /žmonės pirma ne
turėjo jokio supratimo.

Vienas svarbiausių dalykų, 
kuris vyksta augmens ląstelėj, 
yra gaminimas žalios spalvos 
kruopelių. Tą medžiagą pa
gamina protoplastai ir ji yra 
žinoma kaipo chlorofilas. (Chlo
rofilo kruopelės pasižymi tuo, 
kad jos užstoja kelią tam tik
ros šviesos spinduliams. Pra
leidžiama arba sugeriama tėra 
tik raudonos, mėlynos ir fiole- 
tinės šviesos spinduliai. Su
koncentruodamas tuos spindu
lius ant anglies dvideginio, ku
ris įsigauna į augmenį pro la
pų skylutes, chlorofilas suskal
do jį į anglį ir deguonį (oksi- 
geną). Anglis prisijungia prfe 
vandens ir kartu su juo sudaro 
cukrų. O cukrus, kaip žinia, 
yra svarbiausias organiškos 
gyvybes maistas.

Kad pagaminti svarą cuk
raus, augmuo privalo suimti iš 
oro apie 90 galionų anglies dvi
deginio. Vadinasi, turi būti 
išfiltruojama tūkstančiu galio
nų oro, kad gauti tą anglies 
dvideginio kiekį. e

Augmenys gamina cukrų ne
lyginant taip pat, kaip ir žmo
nes. Augmenų lapai atatinka 
fabrikų trobesiams, chlorofilas 

mašinoms, šviesos spinduliai 
— fabrikuose vartojamai jė
gai. Anglies dvideginis ir van
duo sudaro augmenų žaliavą.

Kai chlorofilo kruopelės pa
gamina cukrų, tai darbas luu 

dar neužsibaigia. Cukrus savo 
keliu yra paverčiamas krakmo
lu ir sukraunamas lęstelėse at
sargai.

i Augmens laboratorijoj yra 
dar pagaminamas inulinas, ku
ris žymiame laipsnyj yra pa
našus į krakmolą. Iš cukraus, 
krakmolo ir inulino esti paga
minami kitokie produktai, kaip 
pav. celulioza. O celulioza su
daro savo rųšies plytas, iš ku
rių susideda ląstelių sienos.

Kuomet augmenyj eina ta 
gamyba, būtinai yra reikalin
gas vanduo bei kai kurios mi
neralinės druskos. Be tų daly
kų gamyba butų neįmanoma. 
Tad augmens šaknys čiulpia iš 
žemės vandenį, kuriame yra iš
tirpusios mineralinės druskos.

Keikia žinoti, kad augmenys 
gamina ne vien tik cukrų, krak
molą, inuliną ir celuliozą. Kam 
nėra žinomi įvairus vaisiai? 
Skirtingi vaisiai turi skirtingą 
skonį. O tai pareina iš to, kad 
jų sudėtis yra skirtinga. Sa
kysime, obuolio ypatingas sko
nis pareina nuo mališkos rukš- 
ties. Yra taipgi augmenų, ku
rie gamina nuodus. Iš visa nė
ra jokios galimybės suminėti 
visus tuos produktus, kuriuos 
pagamina augmenys.
Apskaičiuojama, kad ąžuolas, 

turįs 700,000 lapų, per sezoną 
išleidžia j orą garų pavidale 120 
tonų vandens. Akras žolės per 
vieną tik dieną išleidžia į orą 
šešis tonus vandens. Didelis 
medis vasaros metu ištraukia 
iš žemės daug vandens.

Cheminė reakcija, kuri vyks
ta medyj, pagamina daug šili
mos. Nemažai tad reikalinga 
vandens, kad palaikyti “radia
torių” tvarkoj. Kuomet van
duo garuoja pro lapų skylu
tes, tai temperatūra sumažėja.

Kaip jąu buvo minėta, aug
menims yra būtinai reikalin
gos mineralinės druskos. Prie 
druskų ištirpimo ir susmulkini- 
mo daug prisideda sliekai. Ap
skaičiuojama, kad viename ak
re ariamos žemės jų randasi a- 
ąiie 130,000. Per savo vidurius 
bėgiu vasaros jie perleidžia a- 
pie du tonu žemės, kuri yra 
turtinga mineralinėmis drusko
mis. \ —K. A.

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

Naujausiu budu ir vaistais. Duodamo go
riausius troatnientus galvai. ligydome 
ploiskunas. sulaikomo plauki) kritimu ir 
atR-iUvii>ii>ri<- plaukus. Goriausios pasek
mes. Ateikite Šiandie. Vai. 0-0. Ncd. 10 2.

INDIA LABORATORY
1407 Milwaukee Avė., Chicago

Pirkit nuo musų olsello kai
nomis. Copper coli rasinis Šil
dytuvas virtuves boileriui, 
S5.B5 Klauskite Fono Musil.

Peoples Plumbing & 
Heating Supply So.
400 Mihvaukee Avė., 

461 N. Halsted St.
Hayniarkot 0075—0076 v.______________________________

......... -
Tol. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. YUŠKA & CO.

4604 S'o. Paulina St., Chicago, 111.v

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

Ručine, Wis.
Tel. J3353

Kaurai, karpetai, linoleum, Lan
gų Užlaidos, Draperies. Olseliu 
ir Retai!. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už cash.

/............................ «

J. V. Barkauskas
Fotografas

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

me atsilankyt.
4090'1 Archer Avė.

Tel, Lafayette 0265

Kewanee, III.
—

Po ilgos bedarbės, pereitą sa
vaitę Walwoorth Mfg. Co. pra
dėjo dirbti pilną laiką, o kai 
kurie deartamentač dirba ir 
viršlaikį. Daug bedarbių gavo 
darbo. Tečiaus iš kitur pribu
vusiam sunku darbą gauti, nes 
užtenka ir vietinių bedarbių.

—K. J. Skarbutis.

Pittsburgh, Pa. ■
Art. S. Pilkos vakaras

Balandžio 22 d. L. M. D. sve
tainėj buvo teatrališkas progra
mas, kurį davė art. S. Pilka ir 
R. Jukneviče, kuris dabar kar
tu su p. Pilka važinėja atsisvei
kindami su amerikiečiais. Iš 
vietinių gelbėjo p. A. ,Akelai- 
tytė, kuri lošė tarnaitės rolę. 
P-lė Elena Lelioniutė savo ma
loniu balseliu sudainavo dau
giau kai pustuzinį dainelių, jos 
sesutei Onai akomponuojant 
pianu. Petras Gylius taipgi 
apie pustuzinį dainelių padaina
vo, jam akomponavo M. Virbic- 
kiutė. Art. Pilka pasakė patrio
tiškų ir juokingų eilių ir pora 
veikaliukų suvaidino, vieną su 
Jukneviče ir antrą visi trys su 
Akelaityte. žmonių neperdau- 
giausia buvo, bet ir nedidelės iš
laidos buvo, tai artistai paten
kinti išvažiavo. Nors pasitaikė 
blogas oras ir lijo visą laiką, 
bet vis šiek tiek Pittsburgą jm- 
ro(įč J. Virbickas, J. Maniokas 
ir J. Kazlauckas. Taigi pitts- 
burgiečiai kaipo pirmą kart 
apsilankiusius artistus irgi vai
šino, kaip virš minėti asmens 
taip ir Akelaičiai.

Lietuvos operos -dainininko 
Sodeikos koncertas Pittsburghe 
bus gegužės 6 d., 8 v. v. ne 
LM1). svetainėj, kaip buvo pra
nešta, o šv. Kaziimero parapi-

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

]y|AGIšKAS išradimas prašalina 
* skausmą, prakaitavimą, degimą 

kojų iš syk. Prašalina minkštus ker
nus ir sumušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimą 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 pagelbą. Parkeris Foot 
Care šiandie visose vaistinėse.

FflflT CARE

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU
Matyklt Mr. MACIKĄ

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- 
ward, Radiola, Spartai), Senoru RCA 
Radiolas. Didelis pasirinkimas.

Norėdamas įsigyti gerą Radio tik 
pašauk Budriko Krautuvę — Telefo
nas Boulevard 1705, o bus jums pa
demonstruota dykai jūsų namuose.

Radiola 17 su tobonds $157.50
Atvvater Kent 37 su tūbomis $114 
Freshmun 6 tūbų Electric $87.00 
Brun.swick Radiola Combinacija už 

$00.00.

JOS. F. BUDRIK
(Korporacija)

3417-21 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Silpni ir Bekraujai 
Vyrai ir Moterys

Nuga-Tone nuteikia stebėtinas pasekmes, 
kaip kada tik | keletą dienų nuo neFvingu- 
ino arba raumenų nusilpimo, prara<|imo svar- 
rumo, stiprumo ar abelnoa jėgos, prasto ape- 
t i to, menko virškinimo, rmo viduriuose arba 
rau gėjimo, skilivo, inkstų arba pūslės jri- 
tacijos, kepenų įigas, chronišką užkietėjimą, 
galvos skaudėjimą, svaiguli ir panaiių simp
tomų ii priežasties silpnumo ir menkos kū
no sveikatos.

Nuga-Tone suteikia naują jėgą dėl kjek_ 
vieno kūno organo ir kūno veikimo. Jos su
teikia pasllslnantl ir atšviežinanti miegą, 
suaitprina kraują ir jus jausitės kaip nau
jas žmogus. Nusipirkit buteli šiandie ir pa- 
tikrinkit jas savo paties ligoje. Visi vaisti
ninkai parduoda jas su tikra pinigų grąži
nimo garantija.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Tieatmentai 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, sulferines vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

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 

\
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EXTRA
Pranešimas Biznieriams

Šiuomi pranešame vi
siems biznieriams ir drau- 
Sims, kad Chicagt) White

ose Bottling Works .... 
3308-10 Emerald Avė., yra 
vienas iš uždėtųjų šios dirb
tuvės išdirbime sodės ir 
Ginger Ale p-as Žilvitis, ku
ris laike ir laiko šią išdir- 
bystę, bet paskutiniu laiku 
nusilpus sveikatai pavedė 
biznio reikalų vedimą savo 
žentui Louis Mankus, kuris 
užžiurės ir ves visus reika
lus šios įstaigos ir toliaus.

Kadangi buvo paleisti me
lagingi paskalai buk White 
Rose Bottling Works buvo 
prie bankruto arba bankru- 
tija, todėl šiuomi paaiški
name, kad tas visai netiesa, 
nes kurie dirbo už draive- 
rius arba kitą darbą išėjo į 
savo biznius ir nori pakenk
ti šiai įstaigai. Mes matyda
mi jų blogą norą pakenkti 
šiai įstaigai, prašom visų 
tų biznierių, kurie turėjo su 
mumis reikalą, kad remtu- 
mėt ir dabar mus. Mes esa
me labai dėkingi visiem mu
sų rėmėjams ir busime la
bai dėkingi ateityje už jū
sų malonų parėmimą. Del 
informacijų link šios įstai
gos arba kurie norėsite duo
ti orderius, telefonuokite 
Yards 2512. ’

<< •

White Rose Bottling Works
' 3308-10 Emerald Avė.

Chicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

(Tąsa nuo 3 psl.)

Kai dėl vietinių talentų, aš 
pilnai sutinku su p. “D. M.”, 
kad mes turime juos remti. Aš 
manau, kad ateinantį sezoną 
musų vietiniai artistai ir artis
tės turėtų būtinai surengti 2 
ar 3 koncertus savo naudai. Aš 
neabejoju, kad bus geros pa
sekmės. Mes turime gerą bu
rei} artisčių ir artistų, kurie 
veikia, lavinasi, ir jiems reikia 
atiduoti pilnas kreditas. Taip
gi mes turime stengtis, kad mu
sų artistės ir artistai turėtų 
progos ir pas svetimtaučius pa
sirodyti. Mes tą visą gėalime 
atlikti tik veikdami hamoniš- 

PIRMAS DIDELIS BALIUS
Lietuvių Tautiškos Parapijos 

3501 So. Union Avė.
SUBATOJ, BALANDŽIO (APRIL) 28 I).

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Grieš puiki muzika lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 

Meldžia visus KOMITETAS.

kai (sutartinai).
Viso lalio, Meno Mylėtojas, 

i ___________

Roseland
Vincui Dargini, gyv. 10500 

State st., tajio padaryta opera
cija. Jis randasi šiuo laiku Ro
seland Community Hospital, 
Room 300.

Sportas
Golfas

Lietuvių Golfo Kliubas ren
gia kas sukatą “Indoor Golf” 
kontestus, savame kurse. Pra
eitos subatos lošimuose daly
vavo gražus būrys golfininkų. 
Kontestus laimėjo Dr. Karalius. 
Antras iš eilės laimėtojas buvo 
J. J. Čeponis. Abu laimėtoju 
gavo gražius prizus.

šiandieniniai kontestai turi 
taipgi gražių prizų išlaimeji-

Dr. K. Kliauga,
žinomas veikėjas chicagiečių 
tarpe. Rytoj jis dainuos Biru
tės vakare.

mui. Medai skore kontestas 
prasideda po pietų ir trauksis 
iki 9 vai. vakaro, 8 kvalifikuo
ja. Mateli prasidės po susirin
kimo.

Priešmetinis kliubo susirin
kimas Įvyko pereitą subatą, 
pirmininkaujant Dr. Naikeliui 
ir sekretoriaujant J. J. Čepo
niui. šis susirinkimas parodė, 
kad golfininkai yra entuziasti- 
ki sportininkai ir pasiryžę šią 
vasarą rengti turnamentus ir 

naktį gražiai linksmintasi, tik 
sekmadienio ryte išsiskirstyta.

šiandien vakare Draugystės 
Lietuvių Kareivių uniformų 
skyrius rengia vakarėlį savo 
naudai Lukštos svetainėje. Kas 
nori smagiai laiką praleisti, te- 
atsilanko jin. Įžanga su serijų 
tikėtais. Tą vakarą bus leisti 
laimėjimui 5 dalykai geros ver
tės. Bukite visi ir tėmykite

Kas turi dusia,L 7
o kas ne?

viršminėtoj temoj kalbės nedė- 
lioj, balandžio (April) 29, 1928, 
10 vai. iš ryto, Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted St.

Kviečiame skaitlingai atsilan
kyti. —Liet. Lajsv. 1 kuopa.

savus numerius. Beje, muzika Bertašius užvakar vakare, ba- 
ir užkandžiai pirmos rūšies, tik- landžio 26 dieną, susilaukė su- 
p lietuviški. • , naus. Žmona ir sūnūs sveiki.

< Draugystės rašt. Daktaras džiaugiasi susilaukęs
-------------- — pagelbininko sau. — Mtė.

Dr. Bertašius susi- --------------------------
laukė sunaus —

žinomas mums visiems Dr.

iimim
BIBLIJOS
STUDENTAI

Ned., Bal. 29, 1928
Turės programą per radio 
W. O. B. D., 252 m., pradžia 
lygiai 2:30 vai. po pietų iki 4 
valandai. Prašom visus pasi
klausyti, nes bus programa 
graži ir įdomi. Grieš orkestrą,' 
solo, giedos choras, kvartetas 
ir bus kalba per F. Zavist.

šiuomi pranešam, kad tą pa
čią dieną turėsime konvenciją 
svetainėj 2458 W. 38 St., prie 
pat Archer avė. Pradžia nuo 10 
vai. iš ryto. Kalbės 3 kalbėto
jai iki 6 vai. po pietų. Nuo 2:30 
bus pastatytas radio setas sve
tainėje ir galės girdėti visi, ku
rie lik bus minėto j konvencijoj. 
Įžanga liuosa, nėra kolektų.

Marųuette Park
lapo uždaryta p. Benošiaus 

aptieka, kuri buvo prie 69-tos 
ir Rockwell gatvių. — Rep.

Jeigu norite važiuoti 
šią vasarą j Lietuvą, 
tai dabar yra geriausis 
laikas sutvarkyti doku
mentus.

Dabar geriausias laikas rengtis prie
Didžiųjų ekskursijų Lietuvon. Tiesiog į Lietuvos 

uostą Klaipėdą be jokio persėdimo.
Gegužio 29, 1928

ir Birželio 16, 1928 1
METROPOLITAN STATE BANKOS Užsienių 

Skyrius, kurio vedėju yra gerb. P. Šliogeris, suteiks 
pilnas informacijas dėl sutvarkymo jūsų pinigų, dėl 
perkėlimo į Lietuvą ir reikalingus dokumentus dėl 
išvažiavimo ir pagrįžimo.

Nelaukite paskutinių dienų dėl keliavimo.

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

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

Joniškiečių L. K Kliubo Bankietas
įvyksta rytoj

Balandžio 29 dieną, 1928

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
Rankioto sąstatas:

6 vai. vakaro prasideda šokiai, 9 vai. svečiai sodinami prie 
stalų ir duodama vakarienė. Toastmeisteris Joniškiečių 
Kliubo pirmininkas Julius Butautis atidaro vakaro prog
ramą. Kalba “Naujienų” redakcijos narys V. Poška ir kiti. 
Dainuoja K. Sabonis, A. AnČiutė, seserys Klastauskaitės, 
A. Dočkienė, R. Šiliukas smuiko ir piano M. Laucaitė ir M. 
Dulevičiutė. Po vakarienei šokiai iki vėlyvai nakčiai.

Nuoširdžiai užprašo visus ir visas RENGĖJAI.

JĮ

kontestus ir populiarizuoti gol
fą lietuviuose. Reiškia, spor
tiška dvasia golliniukuose iš
kilusi.

Metinis susirinikmas L. G. K. 
įvyksta šiandie kaip 9 vai. va
kare, savame bute. Kviečiami 
visi golfininkai ir golfininkės 
dalyvauti kontestuosie ir susi
rinkime. Visiems yra atdara ir 
visi gali dalyvauti be įžanginių 
mokesčių šiandie. Pasitikėdami 
jūsų sportiškumu ir laukdami 
dalyvaujant paliekame.

—L. G. K. Valdyba.
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Cicero
svė
rė n- 
va-

Jau kurį laiką p. Lukštos 
tainė labai “bizi” dėl parių 
gimo, ypač gi šeštadienių 
karais — tuomet ji veik visuo
met užimta. Mat, p. Lukštas 
neatsako niekam, pilnai laikosi 
obalsio “savas pas savą’’. O tas 
sakinys labai gražiai skamba.

Pereitą šeštadienį buvo pa re 
piliečio Vinco Maslausko. Visą

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

patarimai 
DYKAI

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn 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. Specialia 
gydymas vyrų kurio kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlloj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlyi, sere- 
uoj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

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 FAK
TAS. TOKIU BUDU VIENŲ TAKSŲ SUTAUPINIMAIS GAJA 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 NEDELIOJ, RALANDŽIO (APRIL) 28 IR 29 D., 1928
Bus Didelis Išpardavimas aukštos klesos lotų už negirdėtai žemas kainas

Daržovėms lotai da-
bar tik po................. 30UU

$100 įmokėti, $10 į mėnesį

50X160 pėd. Ųi akro ff "TErt 
100X200 pėd. į/2 akro ® 
ir aukščiau lengvais išmokėjimais

BIZNIO LOTAI ant 87 gat. ir 
Archer Avė. gatvekarių linijos, 
geri kampai bile kokiam bizniui. 
Kaina tik po (Į*| CK A

$300 įmokėti ■ ’OOU 
Ir aukščiau

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

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

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

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

Subdivižino ofisas atdaras kožną dieną ir nedėliomis nuo 11 v. ryto iki 6 v. vakaro
=

—«■

BIRUTES SEZONO UŽBAIGIMO VAKARAS
LIETUVIU AUDITORIJOJ

Nedelioj, Balandžio-April 29 d., 1928.
3138 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 vai. vakaro pagal naują laiką 

Programas susideda iš operos “Carnien”, Aidos”, ‘‘Fausto”. 
Toreadorą dainuos Kastantas Sabonis, “Aaidą” Ona Biežie- 
nė, Homneris Julė Širvaite-Gapšienė, Dr. K. Kliauga, Biru
tės choras po vadovyste koinp. S. Šimkaus. Užbaigimui šokis.

Kviečia visus BIRUTĖ.
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Tarp Chicagos
i Lietuvių
Chicagos lietuviai 

liuteronai.
Balandžio 22 dieną Lietuvių 

Liuteronu Ziono parapijos sve
tainėje, 2209 So. Irving Avė., 
Įvyko Chicagos lietuviu liutero
nų visuotinas susirinkimas. 
Nors tas susirinkimas tapo sku
botai sušauktas, vienok pasek
mės buvo geros. Publikos pri
sirinko pilnutėlė svetainė. Ma
tyti, daugelis domėjosi tuo vi
suotinu susirinkimu, nes jis bu
vo pirmas Chicagos lietuvių 
liuteronų istorijoje. Susirinki
mą rengė visos organizacijos. 
Iki šiol jos negalėjo tokio su
sirinkimo turėti, ba vis pasi
reikšdavo to šiokių tai tokių

. Įvykti tik didelė organizacija.
Nuo parapijos larė kelis žo

džius p. I.emkis. .lis trumpais 
bruožais apibudino parapijos 

i praeiti ir dabartinę padėtį ir 
priminė, jojgei ji turėjusi sun
kiu laikų iki pasiekė dabartinio 
stovio, šiandien parapija tu
rinti 300 narių su viršum, ka- 

I pitalu turtinga, ba apskait- 
liuojanti savo turtą $35,000. 
Bažnyčia ir namas jau kaip ir 
be skolos. Kunigas esąs darbš
tus, su pa ra pi jonais gerai su- 

i gyvenąs ir parapijonai juo pa- 
1 tenkinti.

P-nia Krauzienė pareiškė, jo
ge i jos atstovaujama draugi
ja dar nesenai susitvėrė, bet 

‘jau gerai pasivariusi pirmyn, 
turinti gražaus kapitalo ir gy
vuojanti gerai. Pradžioje, girdi, 
kai kas juokėsi, kai moterys 
pradėjusios organizuoti moterų 
draugiją, o dabar, sako, jau 
visi mato, kad ne juokus mes, 

i moterys, darome. Ateity je drau-

Graboriai

priesingumų vienos organizaci
jos kitai.

Endrius Kasparaitis, centra- 
linio komiteto pirmininkas, ati
darė susirinkimą. Paaiškino 
tikslą, kuris, pasak jo, esą toks: 
atsteigti vienybę ir brolybę 
Chicagos lietuviu liuteronų tar- 

l>e ir pradėti svarbų darbą, ku
ris turi būti užrekorduotas lie
tuvių liuteonų istorijoje, t. y. 
stengtis Įkurti Amerikos Lietu
vių Liuteronų Susivienijimą ir 
Įsigyti nuosavą svetainę, nes. 
sako, jau dvyliktą valandą iš
mušė, laikas pabusti. Publika 
pritarė karštu delnų plojimu tai 
kalbai.

Perstatyta susirinkimo tvar
kos vedėjas, taip pat narys C.en-

SAVITARPINIŲ PASKOLŲ 
IŠTAIGA

The Mutual Loan Co. (Not Ine.)
Pasitraukęs iš L'niversal State 

Bank pradėjau skolint savo pi-I 
nigus ant pirmų ir antrų mor-i 
gečių patogiomis išlygomis. Pa-1 
reikalavimas abiejų rūšių pas
kolų kas karts didėja, nes pa
skolas suteikiu greitai ir duo
du gerą patarnavimą savo klien-; 
tams.

Draugai mano, matydami kadi 
tas yra rimtas ir saugus biznis, I 
prisidėjo su savo kapitalais, ir; 
tuomi išgalę daryti. Pirmus ir. 
Antrus morgičius žymiai padi-1 
dėjo.

Tokiu budu susidarė Savitar
piniu Paskolų Įstaiga, kurią už
vardinome The Mutual Loan Co. 
(Not Ine.). Prie šitos savitar
pinės Paskolų Įstaigos kiekvie
nas gali prisidėti su savo pini
gais, kuriuos laiko banke, pa
kol nėra pareikalavimo, o kada 
yra pareikalavimas, tada ištrau
kia pinigus iš banko ir paima 
pirmą ar antrą morgečių, ne
šantį 6L ir gauna dalį komiso.

Tokiu budu kiekvienas gau
na didžiausi galimą pelną, be 
mažiausio riziko. 
w Augant musų bendram biz
niui, perkėlėme savo ofisą Į pa
togią vietą pas Povilą P. Baltu
ti. 3327 _S. Halsted St., kur man 
nesant ofise p. Baltutis prižiūri 
reikalus.

Laikui bėgant, bizniui padidė
jus, šitą įstaigą mes inkorpo
ruosime, sudarant bendrą žy
mų kapitalą, bet dabar musų 
piniginė išgalė yra užtektina 
aprūpinimui visų pareikalavimų.

Suprantama, kad mes žiūri
me paskolų saugumo, ir vertė 
turto turi būt žymiai didesnė; 
negu pirmas ir antras morge- 
čius sudėjus krūvon.

Be paskolų mes sudarome vi
sokius notariškus raštus, kon
traktus, bill of sales, įgaliojimus 
ir kitus.

Mes taip pat parūpiname ap
draudę (Insurance) geriausio
se kompanijose nuo ugnies, tor
nado. plate glass, automobile, 
burglary, kontrakto ir kitų ry
šių.

Tais visais ir kitais reikalais' 
kreipkitės pas

THE MUTUAL LOAN CO. 
(Not Ine.)

3327 S. Halsted St.
J. J. Hertmanowicz, Presidcnt.

Birutės sezono užbaigimui 
Lietuvių Auditorijoj rytoj va
kare, p-ia Ona Biežienė dai
nuos antrą al tą operos “Aida". 
Aidos rolė gana sunki dainuoti, 
ale p-niai Biežienei esant tobu
lai dainininkei, atsilankiusioji 
galės vien gėrėtis jos dainavi- 

niu. Pradžia lygiai 7:30 vai. va
karo (sulyg naujo laiko).

gija tikisi gerinus gyvuoti.
— M. Kasparaitis.

A + A
STANISLOVAS PETRAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 27 dienų, 3 valandą 

■ ryte, 1928 m., sulaukęs apie 
13 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoje, Kauno vedybos, Rasei 

I nių apskričio, Kelmės miesle- 
lio. Paliko dideliame nuliūdi
me 2 brolius Domininką ir 

I Aleksandrų, dvi brolienes Oną 
Petraitienę ir Barborą Grin- 
čienę, 2 pusbrolius Vladislovą 
ir Benediktą Astrauskius Ame
rikoje. Lietuvoje paliko mote
rę Oną ir sūnų Bronislovų ir 

I vieną posūnį. Kūnas pašarvo
tus, randasi Masalskio koply
čioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės jvyks panedčlyj, 
balandžio 30 dieną, 9:30 vai. 

g iš ryto, iš koplyčios j Lietu- 
I vių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Stanislovo Pet
raičio giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinj patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Simus, Broliai 
ir visi (.iminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4189.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidi! užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn
CHICAGO, 1LL.

Avė.

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BAI
valandojeNuliūdimo 

suteikiam gerinusį pa
tarnavimą. Palaidoj’’- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pianai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Akių Gydytojai vairus Gydytojai
, Jei abejoji apie savo akis, eik pas GYDO
Dr. A. R. BLUMENTHALi Kraujo, odos, chroniškas 

optometrist slaptas ligas vyrų ir moterų
z—.—K ------ k • senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
į VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė;
Valandos: 

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

TELEFONAS CANAL 0164

Phone Boulevard
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenwood
Praktikuoja 20 metų

6487
Avenue 

Street 
1752

Lietuviai Daktarai

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

5107Tel. Keriwood 
a 1 a n d o s 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

v
11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
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 dienų 

Res. Telephone Plaza 3200

tralinio komiteto, Jonas Kaspa
raitis. Jis užėmęs vietą, kvie
tė laike programų ramiai užsi
laikyti, pasisakė, kad esąs la
bai patenkintas šiuo vakaru, ba 
jau senai pageidaują, idant 
lietuviai liuteronai veiktų iš
vien, ba, girdi, visi jie esan
tys iš vienos klasės, tai /nėra 
nei ko pyktis. Jis agitavo už. 
Lietuvių Liuteronų Susivieni
jimą Amerikoje. Paskui buvo 
pakviestas parapijos choras už
imti vietą ant estrados. Cho
ras sudainavo Amerikos himną 
ir dar vieną dainelę, specialiai 
tam vakarui paruoštą. Beikia 
pasakyti, kad choras turi gra
žų buri dainininkų ir priklauso 
jam veik visi jauni vaikinai ir 
merginos daugiausia čiagi- 
miai. Vedėja yra p-lė Pauli* 
kaitė. Turint atsakantį moky
toją. su tokiu buriu dainininku 
galėtų bujoti puikus choras.

Paskiau pakviesta visų ketu
rių organizacijų pirmininkai 
tarti po keletą žodžių apie sa-

' vo atstovaujamas organizaci- 
| jas: nuo Lietuvių Liuteronų 
'Pašali>os Draugystės — p. A. 
i Palaitis, nuo Liet. Ziono Bro- 
i lių Pašalpos Draugystės p. 

M. Naujokas, nuo Lietuvių Zio
no Dukterų Draugistės — p- 
nia Krauzienė, nuo Liet. Liut. 
Ziono parapijos —K. Lemkis ir 
kun. D. J. J. Kazokas.

P-nas Palaitis trumpais žo
džiais perbėgo jo atstovauja
mos draugystės istoriją. 1890 
metuose toji draugystė buvusi 

I suorganizuota ir pavadinta Mar
tyno Liuterio Pašalpos Draugy
ste. Bet dėl neprielankių api- 
stovii draugijaifsunku buvo gy
vuoti ir, keletui metų praslin
kus, ji liovėsi veikus. Tik vėl 
keliems energingiems drau
gams susitarus draugija tapo 
atgaivinta, bet vardas buvęs jau 
duotas dabartinis. Jis prane
šė, kad šiuo laiku draugija na
riais neskaitlinga, ale kapita
lu tvirta. Kvietė susirinkusius 
dėtis prie jos. Agitavo už įs
teigimą Amerikos Lietuvių 
Liuteronų Susivienijimo, nes, 
esą, mes neturime nei laikraš
čio, kuris išeitų nors kartą sa
vaitėje, o tai dėl to, kad neturi
me stiprios organizacijos ir nė
ra kam rūpintis spaudos dar
bais. Susivienijimui gi susitvė
rus, bus galima ir savas laikraš
tis išleisti. Taip pat prisiminė, 
kad ir sava svetainė būtinai 
reikalinga yra. Visa tai galinti

G E H B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai , 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose. ;

------* ~~ V

(Pabaiga bus)

ONA BUžIENfi

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 15 dienų, 3 vai. po 
pietų, 1928 m., sulaukusi 67 
metų amžiaus, gimusi Lietu
voj, Kelmės parapijoj, Varės 
kaimo. Liko palaidota Vasa
rio 18 dienų, 1928 m., Kelmės 
parapijos kapinėse.

A. A. Ona Bužienė paliko 
dideliame nubudime Lietuvoj, 
sūnų Juozų ir martę Stanis
lavą, dvi dukteris Jozefų, Ma
rijoną ir žentus, o Amerikoj 
sūnų FranciŠkų ir jo moterę, 
gyvenanti Scottville, Mich. ir 
Elzbieną Gužaitę, po vyru 
Murma ir žentą Adomą, Chi
cago j. Taipgi du broliu Anta
ną Janušą Lietuvoj ir Simo
ną Janusą Chicago j ir daug 
giminių.

Nuliuuę liekame,
Simus, Dukterys, Broliai 
ir Giminės
ELZBIETA MURMA, 
3614 So. Union Avenue

, Chicago, III.

1 —

A JL A H
Metų Sukaktuvės

SELVESTRAS NORVAIŠAS
Persiskyrė su šiuom pasau

liu Balandžio 28 dieną, 6 va
landų vakare, 1927 m., sulau
kęs 63 metų amžiaus. Ameri
koj išgyvenęs 36 metus. Pa
laidotas Gegužio 3 dienų, 1927 
aut Šv. Kazimiero kapinių.

Mes nubudę broliai ir bro-* 
lienės, negalėdami užmiršti iki 
šiol brangaus mums Selvestro 
paminėjimui metinių sukaktu
vių užperkom mišias Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioj 
(West Side), 3 dienoj, Gegu
žio, 8 vai. ryto.

Meldžiame visus gimines, 
draugus ir pažystamus atsi
lankyti ant pamaldų ir atlik
ti paskutinj patarnavimą ir ne
užmirštamam Selvestrui.

Nuliūdę
Broliai ir Brolienės

A f A
PADEKAVONĖ

A. A. JoVtnnnu. S4ny<ler, po 
tėvais Kibartaitė, kuri įnirę 
Balandžio 10 dieną, 1928 m. 
ir palaidota tapo Balandžio 14 
o dabar ilsisi Lietuvių Tautiš
kos kapinėse, amžinai nutilu
si ir negalėdama atsidekavot 
tiems, kurie suteikė jai pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo ją j tą neišvengiamą amži
nybės vielą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalini mą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėkų dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams; dėkavoja- 
me graboriui A. Masalskiui 
kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo jų j amžinantį; dėkavoja- 
me gerbiamui kalbėtojui Vaič
kui už gražų prakalbos pasa
kymą. Taip pat dėkavojame 
visiems, kūne važiavo Į kapi
nes ir suteikė didelį skaitlių 
automobilių, ir pagalios dėka
vojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms;* o tau 
musų mylima Johanna sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Lietuves Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
Baigusi akuše- _
rijos kolegijų;
ilgai praktika- /ĮĮĮĘgfe
vusi l’eiinsylva- Į^į , 
iii jos 'b’otd'U-

n
gai patai nauja, ■ ' .
visokiose ligo-
se prieš gim-Ug
dymą, iaikefflfe, > 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už
.lyk:, pa ta r i-• .1 g 

...   "\,kl P . ffl 
tokiuose reika- g ffl
luose motmir merginoms.^^^^^^S^^^H 

kreipkitės, <> ra-BS x
šito pagelbą. g - " jft&Į ' ' 
\.ll"..|<> imu sB ; žį" ĮraEŽj 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

A. MONTVID, M. D
1579 Milwaukec Avenue, Room
Kampas North Avo. ir Robey

Va!.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8
Tel. Brunstvick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

209 
St. 
vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Ren., GG41 South Alhatiy Avonue 
* Tel. Prospect 1330

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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 St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktj So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metaiO i ’ i H IX H 

South Anhland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
nn n rz A T A TARTO Nuo 10 iki 12 vaL rVte» nU0 2 iki 4 
DR. P. Z. ZjALAIORIS vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 

vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 v, dieną
Phone Midway 2880

4729

Kės. 6660 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Nubudę liekame,
Tėvai, .Simus, Sesrres 
ir Brolis

Phone Victory 4952
A. JA R USH - K A USHILL A S 
A K U š E R K A

3252 South Halsted Street

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

M R S.

PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešame, kad su- 
batoj, balandžio 28 d., 1928, 
11 vai. iš ryto, perkelsim Vin
cento Mickevičiaus kūną į nau
ją nuosavą lotą ant šv. Kazi
miero kapinių, kurį patiko ne
laiminga mirtis rugsėjo 5 d„ 
1927 m.

Pamaldos jvyks šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj, bal. 28, 
6:45 vai. ryto, o po pamaldų 
važiuosim j kapines.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažystamus atsi
lankyti ant virš minėtų kapi
nių ir suteikti paskutinj pa
tarnavimų Vincentui Mickevi
čiui.

Kviečia
Rozalija Mickevičienė 

3316 So. Wallace St.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

Viršui Univcrsal
State Bank

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

Akių Gydytojai

su
12

Ki-
su-1

25 Metų patyrimo
Pritaikyme akinių

John Sme
OPTOME

visokių akių

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikinu 
akinių

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

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

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

Phone (anai 0523

Pastaba: Mano ofisas dabar randa

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 Wcst 22nd Street 
(Cor, Leavitt St,)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. | _ __ „ _ _ . _ .

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS 

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

8:30

DR. MARGERIS
3121 South Halsted Street

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

iki

DR. A. J. karalius;
Gydytojas ir Chirurgas i 

3303 South Morgan Street- ' - - i 1 z /Tel. Boulevard 2160 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146
V a 1 a n d o s 

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

Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hemlock 0066

Advokatai

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 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

I 11
Tel.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

Simpatiškas — 
Mandagus —- 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3'201 Auburn Avė, Tel. Blvd. 3201

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, 0. D.

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

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, .skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da-
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų

JOHN B. BORDEN
(John* BagdžiUnas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Repuhlic 9600

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6 

Nedėliomis ir ivent’ad. 10—12 dieną Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare
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Automobiles Business Chances
Pardavimui Bizniai

Lopas rodo neturtą, o skylė 
—netvarką.

Skausmas gimdo kilnesnes

PRANEŠIMAI
Miscellaneous

įvairus

Lietuvių Liuteronų Pašalpos Drau
gystės mėnesinis susirinkimas įvyks 
balandžiu 28 d., subatoj, M. Meldą- 
žiu svet., 2212 XV. 23 PI., 7:30 v. v. 
Draugai ir norintis įstoti malonė
kite atsilankyti. —M. Kasparaitis.

Turėkit Gražią Pievą 
šįmet

Turėkit turtingą juodžemį 
Atsišaukit 

H. MARTIN
Stcwnrt 02tl arba Begeni 2392

Financial
Finansai-Paskoloii

FHUDENTIAI AUTO LOANS;
atdara valuiruts. 803 E. Blst St., kampas

Cottaso Grove Midway 4111

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

Raymond Chapel, 816 W. 3tst St. 
šį sekmadienį, balandžiu 29 d., kaip 
8 vai. vak. įvyks labai smagus pro
gramas. Nes Chicagos Rusų orkest
ras prižadėjo šiame vakare musų 
i»i*< i ne <ii«l yvaMti. v<iž iii i

“Naktis Baltijos Pakrantėse", 3 
aktų melodrama. PartŠė ir stato 
scenoje art. M. Dundulienė, gegužio

W. 18 St. Visos vietos rezervotos, 
todėl norinti 
malonėkite 
to:

Naujienų
(Jniversal

Halsted St.
Aušros Knygyne, 3210 S. Halsted 

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

Paulina St.
J. Pačkorius, 10019 Pcrry 

Roseland, ir pas scenos Myl. 
lio narius. —M. Dundulienė.

gauti geresnes 
įsigyti tikielus iš

Redakcijoj 
State Bank, 3252

vietas 
anks-

South

Avė.
Bate

Kriaučių lokalo visi 
nariai ir pildomoji tary- 

taipgi ir Joint Boanl delega- 
butinai susirinkit' nevėliau kaip 

vai. vakare, panedėlyj, bal.
--- "" IU namą, Ash

land ir Van Buren, j lietuvių kriau
čių lokalo kambarį No. 204.

— X. š.

Lietuvių 
valdybos 
ba, 
tai, 
6:30 vai. vakare, panedėlyj, 
30 į Naująjį Kriaučr

Cicero Vyrų ir Moterų Apšvietus 
Draugystės mėnesinis susirinkimas 
atsibus balandžio 29 d., 
Lietuvių Liuosybės svet., 
ir 49th Ct. f 
po pietų.

— Kaz. Jukubka, Rast.

192S m., 
Itth SI. 

Pradžia 1-mą valandą

KATALIKŲ bažnyčios pamokos— 
Visumos saujo gyvenimo kelias. 
Kalbės kun. S. A. Geniotis.temoje: 
“Apie Religijos laisvę ir Laisvama- 
nvlię” pirmadieny, balandžio 30 d., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Muziką išpildys B. I’auraznitė. Klau
simai Ims atsakyti. Ateikite augin
ti savo jėgas. Užprašo Rengėjai.

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1707 W. 471h St.

V'alandos nuo 8 iki 12 dieną, 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

6

DR. ELLEN L. COLLEY
OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkway Bldg. sekamos 

durys nuo Parkvny 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. Pullman 0163

Mrs. N. Žukauskas D
Registruota Akušerka ir

Patarimas dykai

[ČLASŠlFiEn abS
Educational

Mokyklos 

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinį mokslą į devynis mene 
sius; aukštesni mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

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

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
Įvairus

LIETUVIAI

Kandys išnaikinamos ir kandžių 
perai sunaikinami išmuštuose ra
kanduose. Tas yra daroma procesu 
užtvirtintu Jungtinių Valstijų Vald
žios.

Visas dalbas garantuotas 
Valome apmuštus rakandus

Nueva Funiigalitig Company

Business Service

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION COMPANY 

Namai, garažai, porčiai. skiepui musu »pc- 
ctaiumas. Dabar laikas pradėti. Atsitaukil.

PISKOBZ GENERAL
Tel. Belmont 8928

Adres: 4947 Schubert Avenue
KARPENTEK1S — generalis kon- 

traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W 
54th St. Boulevard 0536.

Bridg’pport Painting 
& Hardware Co.

‘ j Uilai
popierą, stiklus ir t. t

Vlalevojam ir popieruojam
< >m malevą, popierą, stiklus ir t

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J 8 RAMANČIONTS. Sav

MES perkraustom pianus, namų ra
kandus ir tt.Vežam ir toliau. Mes at- 
sišaukiam bile kur, bile kada. Myers 
Moving and Long Distance Hauling. 
1153 Roosevelt Road. Lawn 0409.

UPHOLSTERING, nopieravimas. 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge- i 
riausį darbą. Atsišaukit pas mus dėl i 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- Į 
skaitliavimiis. Kas reik dastatom

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 1 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas, i 

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

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

2248 W. Madison St.
West 0017

KITUS Į

3 METUS
MŪRINIAI ir mediniai 

garažai, porčiai, pakeliam 
pertaisom, į" " 
matus, šalygatvius, grindis, stogus,: 
inalevojam, plasterioiam, jvedam 
plumbingą, visas darbas garantuo
tas, telefonuokit <lel dykai apskait- 
liavimo, Brunswick 4707.

AJAX CONSTRUCTION CO.

namai, 
namus, I 

įdedant cementinius pa- j

2206 Milvvaukee Avė.

GARANTUOTAS phimbingas, 
fitting ir suros, išmokėjimais, 
kiam apska>t'.iavimą.

FRED W. SORGL 
1013 N. California Avė.

Huinboldt 7946

gas 
Tei-.

MES atliekame viską prie na
mų statymo. 'Paisome, perdir
bame namus, bungalows, gara
žus, porčius. Atsišaukit pas mus 
iel dykai apskaitliavimo.
\NDEBSON and LEEVVORTH 

935 W. Marquette Road 
Tel. Went\vortli 8548

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų.

1 $5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip- 
i gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
orro VVUTTBOLD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
ai 214 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

Financial
Finansai-Paskoloti

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošim
tį. Pinigus gausite į 12. valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakarai

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jųa manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
6201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR PARIS

2-RUS MORGICIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZ1LEK BROS. & CO.
1647 W. 47th Sti

HELBERG Bros, turt pinitm pas
kolinti dėl 2 morstUių u* 4% kotelio, 
raiuiri pirmi mortfičiai. Room

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

X¥INTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 
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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8336 So. Halsted St

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Chicago, III

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300

Petrzilek Bros. & Co
1617 West 47th St.

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

1618 W. 18th St.
I. E. Dankov/ski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

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

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

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

Personal
Asmenų lenko

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. Commodore 0990.

PALESKAU apsivcdinuii vaikino 
arba našlio 28 metų ar senesnio, 
kuris mylėtų gražų šeimynišką gy
venimą. Malonėkite rašyti laišką. 
Duosiu atsakymą kiekvienam.

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

Box 295.

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

vrighte. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalai* kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingai 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attornej, 

2310 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, UI.

SU 
ir

EQU1TY | MAINUS
Jri jums yra pavojaus pražudyti 

eųuitv lotų arba kitų real estate, 
matykit mus tuojau. Proga apver
sti savo j plaukus j spekuliatyvų 
propoziciją. Nereikia damokčti cash. 
Ir ne real estate mainai. EQU1TY' 
EKCHANGE, Central 3414. ai ha ud- 
resuokit Bo.\ 1060, Naujienos.

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU apsivediniui merginos 
arba našlės iki 38 metų amžiaus. 
Aš esu 36 metų, ^erai atrodantis. 
Galite atsiliepti ir iš Kanados. Pa-
veikslą grąžinsiu ištiktųjų.

J. GRILSON 
1739 S. Halsted St., Bok

Chicago, UI.

PARDUOSIU savo grojiklį pia
ną, išrodo ir groja kaip naujas, už 
$95, $10 cash, kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

1061

PAIEŠKA U savo sesutės Franu- 
sės Jurevičiūtės (Frances Revige). 
Gimus Edgar, Wis. Tik ką atvy
kau iš South Amerikos'. Norėčiau 
labai su ja pasimatyti. Prašau at- 
siliepti. 

KRANK JURKWICZ;2535 W. 45th St., Chicago, III.

PAIEŠKAU savo pusbrolių Jono 
ii- Rapolo Taino&iunų, paeina iš 
Kriklinu kaimo, Pumpėnų vaisė., 
Panevėžio ap.skr. 10 metų atgal gy
veno Brighton Parke, Chicago, Iii. 
Yra svarbus reikalas. Noriu būti
nai pasimatyti. Prašau atsišaukti 
JUOZAS GRIAUZDA, 1739 South 
Halsted St., c-o Naujienos, Chica
go, ni.

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas j 
tomobilių taisymo dirbtuvę, turi 
pūtį įnešti pinigų, patyrimas 
reikalingas. 3407 So. Morgan 
Phone Boulevard 9421.

au- 
t im- 
ne- 
St.,

prieREIKALINGAS partneris 
window cleaning Co., 1018 South 
Wabash Avė. L. COOK.

Help VVanted—Malė
parbininkų Reilria

REIKALINGA senyva moteris ar
ba mergina prižiūrėti kūdikį. $7 
savaitei, kambaris ir valgis.

Haymarket 3260

U2 ALGĄ.
Reikia atsakančiai atrodančių, vyrų, 
apie 25 metų amžiaus, į didelę įstai
gą, kurie gali kalbėti angliškai. Už 
tą darbą mokame $50 į savaitę.

MR. KERANSKI 
Room 1514 

134 N. LaSalle St.

REIKIA angliškai kalbančių sales- 
menų. Turi turėti paliudymą. Pa
geidaujama patyrę vyrai. Geras 
“deal”. Matykit R. H. BLAKESLY, 
Room 518, 110 So. Dearborn 
Tel. Central 3444.

REIKALINGAS darbininkas 
žiūrėjimui soft drink parlor.

1464 Indiana Avenue

St,

pri-

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA ' moteris virėja; 
darbas naktimis, darbo sąlygos la
bai parankios; užmokestis gera. At
sišaukit tuojau.

4704 So. Western Avė.

REIKALINGA veiterka | restau- 
ranti), turi mokėti savo darbą.

1564 N. Robey St.

REIKALINGA mergina arba mo
teris be vaikų, prie namų, darbo į 
Willow Springs. Valgis, guolis ir 
$10.00 j savaitę. PEE’P INN, Tel. 
Willow Springs 15.

Furnished Rooms
LIETUVIŲ KOTELIS

Pigiausias gyvenimas dėl darbinin
kų “žmonių. Su valgiu $8.00 j savai- 

bc valgio $2.00 ir aukščiau.
P. GADEIKO, sav.

1606 South Halsted Streeet, 
CHICAGO. 1LL.

REIKALINGAS kambarys be val
gio Brighton Park arba Matyiuette 
Manor apielinkėje. Geistina, kad bu
tų netoli gatvekarių linijos. Pagei
dauja, kad butų maudynė ir tele
fonas.

Telefonuokite
Blvd. 4717 Bivd. 10359

RENDON didelis garu šildomas 
kambarys, vienam ar dviem vyram.

A. G REGA IT IS
3243 Emerald Avė.

RENDON kambarys vaikinui, 
North Sidėj, yra visi parankumai. 
1646 N. Irving Avė., Telefonas 
Brunsvvick 4628.

REIKALINGAS kambaris vienam 
vaikinui, Cicero arba Humboldt Park 
apielinkčj. laišku arba telefonu 
pranešti Naujienos, 1739 S. Halsted 
St., Box 1062, Tel. Roosevelt 8500.

RENDON kambarys be valgio, 
vaikinui ar merginai. Ir garadžius 
2 karų rdndon.

4011 S. Campbell Avė.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vaikinam. Prie mažos šeimy
nos. 740 W. 81st St., 1-mos lubos.

For Ręnt
RENDAl 6 kambariai, yra elek

tra, maudynė. Renda $22.00. 2-ros 
lubos. MISTEK, 3121 So. Morgan 
Street.

RENDON krautuvė prie 6220( Ar
cher Avė., tinka bile kokiam biz
niui, taipgi 2 fintai, 5-6 kambarių, 
pečiam šildoma. Nebrangiai.

Tol. Plaza 4965

RENDON 4-5 kambarių fintai, 
galimu padaryti i 9 kambarių fla- 
tą, yru gusus, elektra, vanos, ge
ra transportacija, vendus $22 ir $24. 
1332 So. Ruck'vell SI., netoli Ogden 
Avenue.

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

PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Tiktai Iki 
Mėnesio Užbaigos 

DIDŽIAUSIS BABGENAS 
CHICAGOJ '

Furnlture & Fixtures
NEATSIŠAUKUSIV RAKANDAI 
350 mohair ir frieze sek. setu $63 
200 walnut miegruimio setų .... $49 
175 vvalnut valgomo kamb. setų .$45 
Florentinc puikus pusryč. setas $15 
9x12 Wilton ir Axminster kaurai,, 

$12 ir daugiau 
Dumi Bros. Fireproof Bldg. 

6714 Cottagč Grove Avo.
Atdara iki 10, nedėlioj iki 6 vakaro

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

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

PARDAVIMUI pigiai 6 kamba
rių stubos rakandai. Norinčiam iš- 
rendavosiu flatą, nes aš išvažiuoju 
j Lietuvą. Galima matyti vakarais 
nuo 7 valandos, išskiriant ketvergę 
ir subatą; nedėlioj visą dienų.

3425 So. Leavitt Street 
1-mos lubos

BARGENAS už cash. Parduosim 
pigiai naujus ir biskį vartotus ra
kandus. tiražus, rankomis karbuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotų wal. 
valg. kambario setas, $59, 4 šmotų 
walnut miegruimio setas, $67, kar- 
petai, lempos, pusryčiams .setai, 
krėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda
ra kožną vakarą iki 10 vai. Nedė
liok iki 5. Klauskit Irvving.
TUFT’S FIREPROOF STORAGE 

4414 Madison St.

Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę
Fluide '2'7 ma«t«r G coach 
Chrysler '27 70 sedan ........
Essex *27 coach ..............
Ford ’27 sedan . . . . . . . . . . . .
Flin Big six ’26 sedan „ 
Dodge *26 sedan ..............

PARDAVIMUI labai pigiai gro- 
sernč ir bučersč; nėra kreditų; ar
ba mainymui ant mažos fanuos. 
Turiu du bizniu.

John Bagdon
2 W. Broadway, Blue Island, III. 

Bluc Island 2069 arba: John Bag
donas, New and L’sed Lumber— 
Building Material — Roofing and 
Builder, 134 St. &' \Voodland Avė., 
Bhie Island, III.

7715 So. Halsted St.

Pontiac '28 coach .................... .
Oakland Landeau Sedan ’27 ...
Nash '26 coach ........................
Essex ’26 coach ...•.................
Chevrolet ’26 4 door sedan ...
Buick '25 Master 6 touring ...

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55th St.

$826
$795
$495
$350
$750
$525

PARDAVIMUI soft drink parlor.
Piuini. 'f'arp svctimtaiiėit,. Priežas
tis ---- turiu du bizniu. XV. 39tli
St.

PARDAVIMUI grosernė ir ciga
rų krautuve. Priežastis pardavimo 
— liga. Kam tokia Storas reikalin
gas, atsišaukit.

3551 So. Halsted St.

EKSTRA. Liga verčia parduoti 
labai gerą šviežios mėsos pedlio- 

■ riaus bizni. Du trokai eina kasdie, 
yra apie 40 gerų bučemių; pasisku- 

i.nr i binkit atsišaukti, nes džiaugsitės 
nusipirkę. Galima mainyti ant na
mo. STANKO and CO., 5097 Archer 
Avė., Lafayette 6036.

$495
$325
$250
$450

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

PARDAVIMUI 4 krėslų Barber 
Shop labai pigiai. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos. 1610 W. 
47th St., kampas Ashland Avė.

Automobiles

M & K Motor Sales
onicairoB nenaius: tr ataaknnc.aasl vartoti) 

Karų pardaviuetojal. 100 garautuotų vartoti) 
karų, pilnai ireiiKU. Keranie inechaniftkame 
•tovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
9ZOOU. M ei turimo karų kuris tinka viso 
kiemą reikalam!. Cash. limokėjlmaii. mai 
□ali.

0811-18 So. Halated 8t.

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

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

7020 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosemė ir ken- 
džių krautuvė. Turiu du bizniu, sun
ku apsidirbti.

4418 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
ir furnished rooms biznis; 12 ge
rai įrengtų kambarių; turiu greit 
parduoti; bargenas.

1124 N. Western Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gėri
mų parloraSj 4 “Bowling Alleys”, šo
kiams svetainė, ilgas lysas.

Phone Belwood 3842

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

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

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

A-B-C STORAGE COMJ’ANY 
2525 W. Madison St. 
Netoli Westem Avė.

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

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

turiu
ra-

Storage Išpardavimas
Just) proga nųnlpirkti augAtoa rųAlos for- 

nidlus, karučius labai pigiu kaina.
4 kambariū ituniėiai taip pigiai kaip 
Grynas mahogany parlorlo setas $50. •'Mohair Iriee” parlorlo setui.
ValakiAko rleAtiėio medžio valgomojo 
bario setai, miegkambarlo setai. 
VVilson karpetai. visokio didžio.
Coxwell kedėi, stalai, lempos ir t. t. 

PAKAMOUNT STORAGB 
7301 Greenwood Avė.

$188

kam-

NAUJI ir vartoti likę bankrutiju- 
sių rakandai ir kaurai. Tikras ber- 
genas. Dastatymas veltui. Bald’s 
Furniturc, 1142 XV. Madison st.

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti savo gražų 3 šmotų seklyčios 
setų, 8 šmotų valgomo kambario 
setą, 4 šmotų miegruimio setą, pa
statomas gražias lempas, 2 kaurus 
9v 12. Parduosiu dalimis ir pigiai. 
Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti.

2902 W. North Avė., 
kampas Francisco avė.

Nauji arba Vartoti Rakandai
Storagyjo, pigiai greitam išpardavimui par- 

torio ši tai, valgomi setai, miegkahibario no
tai, taipgi didelis pasirinkimas visokiu ra
kandų ir vartotų karpolų, visokio didžio.

CH1-OAK PARK STORAGE 
3631 N. Clark St.

Warncr Storage. 3240 N. Halsted 
Atdara vakarais ir Nedaliomis iki 6

St. 
v. vai

IŠ SANDĖLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI 

$300 vertės mohair sek. setas 
$400 Imp. Lin. Frieze par. setas 
$250, 3 šmotų miegruimio setas 
$400 walnut miegruimio setas 
$225, 7 šm. valg. kamb. setas 
$145' vvalnut valg. kamb. setas 
$85 9x12 Wilton kaurai ...........
$145 9x12 French Wiltons .... 
$75 Coxwell krėslai ...............

šmotų pusryčiams setas .......
Atdara vakarais ir nedaliomis 

AVAILABLE FIREPROOF 
AND STORAGE CO. 

7728-82 Stony Island Avė.

5

$63
$87
$55
$88
$55
$45
$21
$47
$24

$5

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų “parloro setai, $25, 
dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinot, $7 ir daugiau, bu
fetu, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

500 ANT DOLERIO
Wal. valg. kamb. setai,s mohair 

sekly, setai, 9x11 Wilton kaurai, 
daug kilų bargenų. GOODMAN 
FURNITURE CO., 521 W. 63rd St. 
Phone Normai 4715.

Sewing Machine
_ _ _^įuyarooą MttŠijtibg________

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

t426 
660 
$695 

$4115 
$595 I 
$650 1 

_________ $396 
UmokSjimala

2660 8o. Halsted St.
Atdara visada

DODGE ’27. Sedan
BUICK ’27, Sedan _____________
OAKLAND ’J.’S. 4 durimi! sedan 
....... ’2<l, 1 durimis sedan ___ 
CHRYSLER ~8. modei 62 . ___
NASH ’27. advanced 6 sedan . 
HUDSON ’2(i Coach

Visi karai garantuoti.

PARDAVIMUI bučernę ir groser- 
nę, darome cash biznį $60.00 j die
ną. Parsiduoda pigiai.

7118 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
serne. Geras biznis. Gera proga 
žmogui prasigyventi. Atsišaukit 

3603 So. .Union Avenue
NASH 1927 coach, labai gerame 

stovyje, mechaniškai gerame stovy
je, geras visais atžvilgiais, kaina 
$565. FINANCE CO., 7001 Stony 
Island, Fairfax 8030. Atdara va
karais arba nedėlioj.

PARSIDUODA grosemč ir deli- 
katessen, carome biznio ne mažiau 
kaip $300.00 j savaitę. Naujausios 
mados fikčeriai. 4825A—Lake Park 
Avė., Tel. Kenvvood 2512.

NASH special 6 durimis sedan, 
demonstratorius, 1700 mylių važi
nėtas, naujo karo garantija, $1275, 
% nuoŠ. įmokėti. A. L. ARGO, 
6718 So. Western Avė.

PARDAVIMUI 5 pasažierių Nash 
touring karas, beveik naujas, kai
navo $1500, parduosiu už $175.

3643 W. 61st Street 
Prospect 1145

NASH vėliausio modelio sedan, 
pigiai parduosiu, vartotas tik kelis 
mėnesius, yra visai kaip naujas, net 
nėra nei įbrėžtas. Originaliai nau
ji balloon tajerai, disc ratai, 4 ra
tų brekiai, gražiausis karas Chica- 
goj, tikrai negalima ^atskirti nuo 
naujo. Man reikia pinigų, parduo
siu už $450. Karas man kainavo 
$1,900 tik keli mėnesiai atgal. At
sišaukit tiktai nedėlioj. 2231 North 
Kedzie Avė., netoli Fullerton Avė., 
1 apt.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atvestas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną į naujį — telefonuo- 
1-11 j arba asmeniškai atsilankykite į

MILDA AUTO SALES
1696

kitę

806 W. 31 st St., Tel. Victory 169
D. KURAITIS ir A. KASIULIS

Savininkai

PAIGE automobilius, visai mažai 
vartotas pardavimui labai pigiai. 
Savininkas priims lotus j mainus.

3352 So. Halsted Street 
Phone Yards 6751

MES užmokėsime cash už jutų automo
bilių, visokių iAdirbygftlų Ir modelių. Mea 
mokėsime daugiau negu Blue Book vartė.

ATLAS MOTORS Ine.
0030 Cottage Grove Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

PARDAVIMUI bučernė, geroj vie
toj. Priežastis — viena moteris. 
Parduosiu labai pigiai.

Cicero 4097

PARDAVIMUI kampinė krautu
ve saldainių, delikatessen, ice cream 
parlor, cigaretų, cigarų. Parduodu 
šią krautuvę labai pigiai. Yra kam
bariai gyvenimui ir lysas. Savinin
kas yru olselio biznyje.

658 W. 31st Street

PARDAVIMUI |>igiai grosernė. 
Geras cash biznis. Renda $45.00 su 
4 kambariais pragyvenimui.

5702 Su. Ratine Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlo 
ris. Renda tik $20.00.

4655 Shields Avė.

PARDAVIMUI gerai įrengta res
tauracija ir soda fontanas; geras 
biznis, priešais karų barnės. Par
duodu, nes einu kitan biznin.

2559 W. I’ershinK Road

PARDAVIMUI moterų papuošalų 
ir noveltv šapa. Arba priimčiau 
partnerį dėl atidarymo Beauty Par
lor. 5018 W. 16th St., Cicero.

RENDON 23 kambarių naujai iš
taisytas rooming house. Viskas kaip 
nauja. 2754 Wilcox St., kampas 
California Avė. Savininkas 

1464 Indiana Avenue

BARGENAS. Pardavimui groser- 
nė ir nesvaiginamų gėrimų krautu
vė, visa ar pusė. Visokių tautų ap
gyventa vieta. Priežastis — part
nerių nesutikimas.

4447 So. Wentworth Avė.

PARSIDUODA saliunas su 4 pa
gyvenimo kambariais. Renda pigi. 
Priežastis —• turiu du bizniu. Yra 
pirtis ir svetainė.

3221 W. 38th Street

PARDAVIMUI saliuno ir restau- 
ranto fikčeriai. Mažai vartoti. Taip 
pat turiu saliuno fikčerius, kurie 
nėra buvę visai vartoti. Parduosiu 
už pusę kainos. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

Atsišaukit
Yards 3408

PARDAVIMUI pigiai 
tas, arti dirbtuvių, prie 
gatvės; biznis išdirbtas, 
pardavimo — turiu kitą 

11955 So. Halsted

restauran- 
bizniavos 
priežastis 
biznį.
St.

DEL1KATESSEN krautuvė, gerai 
apsimokanti, tarpe didelių kitehinet 
namų, savininkas visą laiką tas pats, 
vienatinė krautuvė tokios rųšies per 
daug blokų, kitehinet ir flatinių na
mų dįstrikte, South Side. Iš prie
žasties ligos, turiu parduoti grei
tai. Parduosiu viskiu už $1500, jei 
norėsite, išmokėjimais, vertas daug 
daugiau. 4000 Diesel Blvd., H blo
ko j šiaurę nuo “L” stoties.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per daug melų; par
duosiu- namu ar be namo; 
priežastis pardavimo - savinin
kas važiuoja Lietuvon. J. W. 
1515 So. 19 Avė., Cicero.

PA RDAVIML11 ice cream
parlor, kendžių, cigaretų ir ci
garų. Biznis per ilgus metus 

GAZOLINO sleišinas ir automoJ išdirbtas. Prie Mildos teatro, 
bilių taisymo šapa pardavimui už1 
pirmą teisingą pasiūlymą. Arba sa
vininkas mainys ant namo arba 
lotų.

3150 So. 1 laistei St. 
Victory 3313.

3352 So. Halsted Street
Pilone Yards 67 b 1 (UouUuued oa pag« 8),
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C L A S S I F I E D A D V E R T I S E M E N T S
Business Chances

Pardavimui Bizniai
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui
(Continued from page 7) ___

jjįj—m—a—i —r—— —i—■ ~ — — — — — — —|fc —

PARSIDUODA storas, school sup- 
plies, kondžių, ice cream, groserų, 
magazinų ir t. t. Geras biznis. Tik 
vienas šioj apielinkėj. Prie mokyk
los. Greitas pardavimas. Savininkas 
apleidžia miestą.

3537 So. Wallace Street

Resortas ir Farm a ČIA TIK BARGENUS IMSIT

Exchange—Mainai
EQUITY | MAINUS *

Jei jums yra pavojaus pražudyti 
eųuity lotų arba kitų real estate, 
žiūrėkit musų skelbimą antgalviu 
‘‘Personai.”

viena iš puikiausių Michigan 
’esortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetą valandų ke
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 '''^fiĮatu

6 KAMBARIŲ murinę bungalovv, 
lotas 33 y 125 ir 2 kury garažas. 
Randasi Marųuettc apielinkėj. Sa
vininkas apleisdamas miestą par
duoda lik už $7800; įmokei $2,000. 
Vertas namas $9,000.

BIZNIAVAS muro namas, 3 dide
li storai ir 10 flatų. Namas randa
si bizniškoj vietoj ant pat įsisuki
me karų kampo, pečiais apšildomus, 
nereikia anglių nei patarnavimo 
teikti. Bandų neša j mėnesį $355. 
Kaina greitam pardavimui tik 
*33,500; {mokėt $8,000. Taipgi mai
nysime į tamstų mažesnį namą ar
ba lotus. Auksinė proga įsigyti pel-

Reikalingos Ūkės
Ūkininkai, kuri? norite mainyti»hudinkais, inventorium ir sod- 

savo ukes-farmas į Chicagos namus, . burk ąiiąidndn ii QO flirtai malonėkite rašyti arba telefo- num‘» *“ris SUSiaefla 18 30 aKe- 
nuoti j musų įstaiga, nes mes tu- rių vaisingų greipsų ir 24 ake- _ • — — I !• ’ M 1 M M JL M • XX

nų kitokių vaisinių medžių, jau
no alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su 
resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

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

Geriausia pirkinys!
—------------—---------------------- jsidaryti kooperacija

-----------  žmonių ir visi turčs
PIRMI morgičiai išsimaino ant H-irhn ir inlankiinamo $7,000.00. 7% su primokėjimo mai aal0° ir lPiauKM- 

kožną 6 mėnesių. ‘ I tės greitai. Naujienos, klauskit
J. Šmotelis.

rime iki valos žmonių, kurie nori 
farmų, Illinois, Michigan, VVisconsin 
ir Indiana valstijose.

K. J. Macke & Co.
2436 W. 59th Street 
Tol. Prospect 3140

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokiu kai

nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsteil Street

Tel. Victory 4898 Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

15 FLATŲ naujas namas, randa
si 83rd ir Green St., vendą apie 
$11,000 į metus; mainysiu ant far- 
mos ar garažo.

2 FLATŲ nesenai statytas muro 
namas, 6 ir 6 kambariai, atskirai 
ašildomas, viškos, apdirbti (Mirčiai 
ir kiti patogumai. Randasi Mar- 
iiuette parko ajiielinkėj. Savininkui 
mirus, našlė priversta parduoti lik 
už $14,000; įmokė! $3500. Naudoki
tės proga.

2 NAUJI muro namai, 2 po 6 ir 
2 po 5 kambarius, aržuolo Irimas, 
karštu vandeniu apšildomas, viškos, 
apdirbti langais užpakaliniai por
čiai ir kiti moderniški įrengimai. 
Randasi Marųuettc parko apielin- 
kėj. Kontraktorius pigiai parduoda 
arba mainys į tamstos seną namą.

4 FLATŲ naujas kampinis muro 
mimas, 2 po 5 ir 2 po 4 kambarius, 
vėliausios mados įrengimai ir pato
gumai. Randasi Marųuette parko 
apielinkėj. Savininkas parduoda už 
$30,000. Taipgi mainys į mažesnį 
namą arba lotus.

Del platesnių žinių apie šiuos ir 
kitus hargeniis malonėkite kreiptis 
į musų įstaigą kasdien arba nedė- 
liomis.

K. J. MACKE & CO. 
(Mačiukas) 

2436 \V. 59th St.
(kampas Artesian Avė.) 

Tel. Prospect 3140

EXTRA SPECIALIS BARGENAS
6 fintų mūrinis namas po 6 kam- 

ro namas, 2 flatai po 5 kambarius, barius, kiekvienas pečium ir fur- 
rnndasi geroj lietuvių apgyvento] nas šildomas, 2 karų garažas, 50 
vietoj. Reikia $3,000 įmokėti, kitus pėdų kampinis lotas $255, kaina tik 
rendos išmokės. Kaina $12,000. $23,000.

PARDAVIMU] ar mainymui nan-Savininkas 
jas bizniavas muro namus. Storas < 55-12 So. Aberdeen St. 
ir 5 kambariai užpakalyje; karšto 
vandenio šiluma. Tinka bile kokiam 
bizniui. Reikia apie $3,000 pinigais, 
kitus pagal sutartį. Savininkas mai
nys j dvil'lelį bungalovv ar lotus.

PARDAVIMUI bizniavas lotas ste
bėtinai pigia kaina, Mūris randasi 
pusę bloko nuo didelio teatro. Kai
na $3,500, reikia įmokėti $1,500. 
Čia yra gerinusia proga sudvigu
binti pinigus greitu laiku.

Su viršminėiais reikalais kreip
kitės dieną ar vakarais pas 

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
3617 Archer avė., prie Oakley nvc.

BRIGHTON PARKO BARGENAI 
Pardavimui puikus 2 aukštų mu-

$1500 PIGIAU
2 po 4 kambarius mūrinis na

mas, 7 mėnesių senumo. Aržuolo 
trimingas, karštu vandeniu

2 FLATAI 5-6 ruimai, 6521-23 
So. Carpenter St. Mainysiu į biz
nį- l

Pašaukit Lafayette 7193 iš ryto >

INDIANOS FARMOS
Mes esame prisirengę parduoti 

įrengtas farmas visokio didumo. Ra
šykite tuojau.

F. H. Mayne Farm Agoncy 
749 Broadvvay, Gary, Ind. 

Telefonas 5909

RENDŲ $228 Į MĖNESI 
KAINA $16,500

Nupliksite kampinį mūrinį namą, ‘ 
1565-67 Wentworth Avė., lietuvių,' 
vokiečių ir ungarų apielinkėj. Savi-; 
ninkas važiuoja Europon, cash 
$5,000, kitus po $75 j mėnesį, šau
kit, Steve M. Girlich, (’alumet 4663.

PARDAVIMUI ar mainui biznia
vus kampinis namas; Įplaukų $75 

’|j menesį. Savininkas
568 W. 18th St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 fintai, po 5 ir 6 kambarius, 
namas randasi South Side. Mainy-

šildo- siu j bile ką turit South Sidėj. Sa 
mas, bungalow stogas, 2 karų mu- vininkas 

6338 So. Lincoln Avė. 
ALEX Z1NK 

Atsišaukit po 6 va), vak.

rinis 'garažas; kaina $12,000.
/ 7006 So. Talman Avė. 

I-mos lubos

SPECIALUS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojail gra

žus 5 kambarių bungalovv, tai bus 
puikus dėl jūsų namas. .Savininkas 
nori apleisti miestą. Viskas yra 
įtaisyta vėliausios mados, parduo
siu pigiai pirmutiniam pirkėjui. 
Bungalovv randasi prie

5730 So. Whipple St. 
Rakiai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900
NEPRALE1SKIT NEPAMATĘS
Pardavimui 5-5 kambarių naujas 

muro namas ir nedidelis Storas, prie 
pat lietuvių bažnyčios, Brighton 
Purk. Kaina stebėtinai pigi; įmo
kė! $3,000. Atsišaukit pas savinin
ką. JUOZAS VILIMAS, 4558 So. 
Washtenaw Avė., Tel. Virginia 2054.

PARDAVIMUI. Tokio didelio bar- 
geno niekur negalima gauti, kaip; 
Cicero, III. 3 pragyvenimų muro 
namas, 2 prag. po 5 kambarius ir 
1 po 4 kambarių. Vanos, elektra,' ------------ ---------------- ---------- --
gasas, porčiai apdaryti. Taksų tik < (>.(> kambarių, karšiu vandeniu

PARDAVIMUI 2 flatų namas,

SVARBI priežastis. Ateik ir per-J 
sitikrink pats. Parduosiu už tam-Į 
stos pasiūlymą 5 kambarių bunga
lovv, 3624 W. 65th PI.

moka $5(1 į metus, o kiek reikia Už 
toki namą mokėt Chicagoj? Savi
ninkas nori parduoti greitai, nes 
apleidžia šitą šalį. Ųrekė to namo 
yra labai pigi — tiktai $10500. Ne- 
1>raleiskito geros progos. Bcn.
Cazanauskas, 2242 \V. 23 Place.

J.

KAS TURITE PARDAVIMUI 
LOTUS?

Perku už cash visokius lotus Chi
cagoj; taipgi perku lotus, kurie yra 
parduoti miesto už nemokėjimą 
taksų. Kreipkitės pas

JOSEPII YUSHKEVV1TZ,
3647 Archer Avė., Chicago, III.

šildomas, 2 boileriai, moderniš
kas visais atžvilgiais, 2 karų me
dinis garažas. Priverstas par
duoti. Nepraleiskite šio barbe
no. Matykit savininkų.
1811 51st Avė., Cicero, III. 

Agentų nereikia.

BARGENAS APIE KURĮ VERTA 
PAGALVOTI. 7115 ARCHER AVĖ.

Nereikia rūpintis su darbu, nei 
sunkiai dirbti. Parduosiu, renduosiu 
arba mainysiu ant bile ko “Refresh-; 
ment Stand” su žeme. Namukas 
18x18 didumo, viduj 1 kambarys iš
taisytas gyvenimui: išpleisteruotas, 
elektra ir reikalingi bizniui rakan
dai. Ateik ypališkai ar telefonuok. 
Agentams geras komišinas.

DAUBARAS
6500 Evans Avenuo 
Tel. Hyde Park 7784

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas; parduosiu pigiai, kas pirks 
greitai. Ir 6 kambarių bungalovv ar
ti Marųuette Parko. 

WALTER J.
3601 S. Western 
3236 W. 55th St.

PAUL
Republic 4170
Hemlock 2389

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ
EKSKURSIJOS

Wisconsino virtinės ežerų,Prie 
kiekvieną savaitę, pradedant gegu
žio 12

LOTAS, kampinis, 50x125, G9th 
ir Talman Avė. Parduosiu pigiai, 
nes reikia pinigų. 

Tel. Canal 7473

PARDAVIMUI 7 kambariu muro 
namas, garu apšildomas. Vėliausios 
mados, 2 karų stucco garažius, įplau
kų $22.00 j savaitę ir pagyvenimas 
3 kambarių. Išlygos prieinamos. Iš 
priežasties ligos.

5845 So. Sangamon St.

BRIGHTON PARK
Bargenas

Mainysime 
naujus 
4 kambariu 
bungalovvs 
i genis 
senus 
namus.

RUBIN BROS. 
Namu Statytojai 

1155 Archer Avė.
Phone lafayette $705

FARMOS
Norėdami pirkti geras ukes ir 

teisingai, matykit mus ir musų ko
loniją pirmiausiai.

Rašykit
PILYPAS IR MATTIX

R. 2, Box 83, Scottville, Mich.

TURI BŪT PARDUOTA
2—6 KAMBARIU medinis namas, 

karštu vandeniu šildomas, moder
niškas, 3 karų garažas, randasi 
Roselande, parduosiu arba mainy
siu j lotus, bučernę, grosernę, far
mą.

2

PARSIDUODA bizniavus mūrinis 
namas, 3 flatai po 4 kambarius. 
Mainysiu ant mažesnio namo arba 
bile kokio biznio.

2834 So. Union Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
mūrinė krautuvė, akmeniniu fron
tu, 3X6 ir 4X4, randasi 1109 So. 
Robey St. Saviniskas, Liberty (ai
binei Co., 2120 \V. Grand Avė. 
West 0777.

Biznio vieta; kampiniai 
prie II ir California Avė. 
siu už eash arbą mainysiu 
mo ar biznio; 
lotus.

Kas norėti) turėti 
nio vietą Brighton Parke, 
kit prie savininko.

G. LUCAS

2 lotai , 
Parduo-! 
ant na-j

.$10
Transportacija, hotelio 

valgi ir t. t.
Padarykite susitarimą 

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

išlaidas,

is anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit

MES turime keletą 2 flatinių na- 
•‘Taipgi’r^zddemijos ^U’ „kuriuos parduosime po $2500 

i įmokėjus, kitus lengvais menesi- 
I niais išmokėjimais. Taipgi 12 fla- 

geriausią biz- i tu ir 6 flatų namus. Jei norite pui- 
alsišau-. kių bargenų, pa.simatykit su mumis 

! šiandie.

FARMA — S0 akrų arti Joliet, 
' III., gera, juoda žemė. Kaina 
000, morgicių $5,000, $3,000 
ir priimsiu lotą $2,000. 

‘ SHNUKŠTAJ.
10756 S. Michigan Avė.

$10,- 
cash,

TfcMYKIT I’KeS, FARMAS 
Kas norite įsigyti geras far-NORIU mainyti savo 2 flatų po į

4 ruimus, mūrinį modemišką namą , . .
su 3 karų garadžiu, į bile ką, di- mas nebrangiai, prašom kreip- 
desni arba mažesnį. 4010 S. Talman tis prie musų. Mes turim kele- 
Ave., Phone I^ifayette 4267. 1 v .
__ — ta labai geru farmų, visai ne

REIKALINGA namų, vidutinio di
dumo, 
žesniu

C.

mainyt ant lotų 
namų.
P. SU ROM SKIS

Real Estate
3352 So. Halsted

Yards 6751

arba ma-

& CO.

St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

t vv v rz
toli Chicagos Illinois, Indiana, 
Michigan, VVisconsin valstijose, 

i kurios galima pirktis arba mai- 
, nyti į Chicagos savastis. Atsi- 
1 šaukite:

415-1 S. VVestem A ve.
lafayette 4089 W. Biskupaitis

5 KAMBARIŲ mūrinis namas, 
2 karų garažas, pirmas floras fur
nas šildomas, randasi Brighton 
parke, parduosiu arba aminyslu | 
lotus, bučernę, groscrnę arba far
mą.

2—6 KAMBARIŲ mūrinis namas, 
jrie 55 St., netoli Kedzie, 35 pėdų 
otas, 2 karų garažas, parduosiu ar
ia mainysiu į bungalovv, lotus ar
ia mažesnį namą.

2—I KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalovv, 2 karų mūrinis garažas, 
randasi Marųuette Manor, parduosiu 
arba mainysiu į lotus arba mažes
nį namą.

JORDAN straight automobilis, 8 
modelis, 1927, tik biskį važinėtas, 
pirmos klesos stovyje, mainysiu į 
biznį arba rezidencijos lotą.

Aukščiau minėti namai turi 
parduoti šią savaitę.

Kas pirmas atsilankys, tas 
mas nupirks.

\V. H. KELPS & CO., 
2419 \V. 69th St.
Phone Hemlock 8099

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, karštu vandeniu šil
domas, didelis mūrinis garažas,' au
tomatiškas gasu vandens šildytu
vas, stikliniai porčiai, pleisteriotas 
skiepas. Savininkas 6125 S. Wash- 
tenaw Avė., Prospect 7783.

Iš priežasties išvažiavimo j kitą 
miestą parduodam pigiai murinę re
zidenciją, 7 kambarių.

, 7121 So. Talman Avė.

3255 So. Halsted
Victory 6122

IjMt
pir-

St.

D’ALESANDRE
3043V6 Armitage Avenue
Telefonas Spaulding 4266

PARDAVIMUI ar mainymui 240 j 
akrų farma, naujos mados, nėra 
morgičiu ir yra išmokėta, arba 
mainysime j mažesnį namą Chica-' 
goj. 1459 N. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BRIGHTON PARK 
MARQUETTE MANOR

PIGIAl 
mas prie 
Storas ir 
arba be 
Brighton

Geri Bargenai!!
Pardavimui pigiai 450 akrų far-; 

ma su hudinkais, <80 mylių nuo Či- ' 
kagos. Beveik visa dirbama; gera, 
žuinė. Arba mainysiu į didelį namą. 
Prieinama kaina.

BARGENAI

2 
mas,

AUKŠTI,' naujas mūrinis 
1-5 ir i-6 kambarių, garu

NAŠLĖ moteris parduoda savo 
namą, 2 po 5 kambarius ir 2 karų 
mūrinis garadžius, randasi 70th ir 
Campbell. Už daug žemesnę kainą 
ne kad galima pastatyti. Taipgi ga
lima mainyti į bizniavą namuką ar
ba biznį. Atsišaukit A. Z. MICHU- 
LIS, 3151 So. Halsted St.

PARDAVIMUI (i kambarių mūri
nė Cottage ant 1*/j loto ir 2 sykiu 
po l’Zs loto. Vieni jų yra ant kam
po. 3454 S. Oakley Avė.

PARDAVIMUI geras 2 flatų me
dinis namas, po 7 kambarius, gara
žas, netoli 47th St. ir Union Avė., 
$4,000, lengvais išmokėjimai*.

Triangle 6210

ŠTAI yra bargenas. Parduosiu 
pigiau negu man kainavo 5 kamba
rių mūrinį bungalovv, ką tik užbaig
ti, 5223-25 So. Kilpatnck Avė., li 
bloko j pietus nuo Archer Avė., kai
na $6700. Apšildomi. Savininkas bus 
ant vietos nedėlioj nuo 11 iki 4. 
JOS. CHAPULIS, 1808 S. Ashland

. Avė., Canal 4840.
j.

DU fhitai po 4 ir vienas 3 kam
barių muro namas; toiletai, elektra, 
geros įplaukos. Pardavimui greit.

1141 N. Homan Avė.

parsiduoda mūrinis na- 
43-čios ir Archer Avė. 
3 pagyvenimai, su bizniu 
biznio. Geriausia virta 
parke.

NAUJAS mūrinis namas po pen
kis kambarius, karštu vandeniu ap
šildomas, arti lietuviškos bažnyčios. 
Parsiduoda pigiai.

PARSIDUODA per savininką 2 
pagyvenimų po 4 kambarius, nau
jas medinis namas su naujausios 
mados įtaisymais, pigiai. Brighton 
Park apielinkėj. JONAS ENCHERIS 
4228 So. Maplevvood Avė., 1 fl.

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
_______ > ' Y. ‘ 1 * * — ___

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
pagyvenimų mūrinis namas su vi
sais įtaisymais. Randasi prie pat 
Šv. Jurgio bažnyčios. Tinkamas dėl 
mažo biznio. Įmokėt $1,000. Savi
ninkas mainys ant bile kokio biz
nio arba lotų.

C. P. SU ROM SKIS CO. 
3352 So. Halsted Stręet 

Phone Yards 6751

PARDAVIMUI ar mainymui nau
jas namas 2 po 6-6 kambarius, kar
štu vandeniu šildomas; priimsiu ma
ža namuką arba lotą. 3211 South 
Aubum Avė. ANTON STUK A S.

DVIEJU aukštų muro namas, j 
kampas, 50yl25 lotas, karštu van
deniu šildomas; viskas naujausios 
mados įrengia. Dviejų metų senu
mo. Ir yra keturių karų garažas. 
Parsiduoda už $15,500. Turi būti 
parduotas greitu laiku.

Taipgi daug kitų bargenų rasite 
pas mus pardavimui ir mainymui 

Z. S. Mickeviče
& Company

2505 W. 03 St.

na
ši 1- 

domaa, geroj vietoj, 2 karų gara- 
Turiu parduoti, reikia pinigų. 

Specialis bargenas, $13,000.
2 AUKŠTŲ mūrinis namas, 2-4 

kambarių flatai, sun parlor, labai 
geroj vietoj. Ekstra bargenas, $10,- 
450.

2 AUKŠTŲ medinis namas, ce
mentiniu pamatu, 2-4 kambarių fla
tai. Bargenas, $5850.

R. R. PIETKIEWICZ & CO. 
2608 W. 47th Street

z.as.

MEDINIS bizniavus namas, prie 
50-tos ir VVestern Avė. Parsiduoda 
pigiai arba priima j mainus mažą 
namelj, arba lotų ar groserio biznį. 
Turi būti parduotas greitai.

Chi-
„ . kaip

ant pardavimo, taipgi ir ant mainy
mo, labai nužemintomis kainomis.

Patarnavimas mandagus.
Kreipkitės pas

Tinime daugel namų visoje 
cagoje dideliame pasirinkime

Frank Stasulis

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 6-6 kambarių, 2 šildytuvai, 
aržuolo trimas, ugnavietės, įmūry
tos vanos, tile grindys, cementuo-

4405 S. Fairfield Avė. 
Phone Lafayette 5948

ta gatvė ir elė, uždaromi porčiai, 
3 blokai nuo lietuvių bažnyčios ir 
mokyklos, namas randasi 1808 So.ILLINOIS farma pardavimui ar-

■ • • • / IUVniMU^j I 11 OVO

ha mamyniui į (.hicagos namą. 1b q Cicero Savininkas ant vietos.
akrų su hudinkais ir išdirbta že
mė, tik 68 mylios nuo Chicagos | ____ __ _
šiaurėj, arti Kankakee, III. Kaina f -------------- ---------
labai pigi. Del platesnių žinių kreip- Pr‘e 5818 S. Troy St 
kitės: A. Petrulis, 1630 N. Robey tiktai $1500 
St. Tel. Armitage 3100. ‘ naujai dekoruot

PUIKIOS MICHIGAN FARMOS
Parduosiu arba mainysiu 160 ak

rų farmą, prie didelio cementinio 
kelio. Gražus budinkai, 10 kambarių 
stuba. Yra karvėj, arkliai, mašinos, 
javai apsėti, traktorius, pirmos 
sos žemė. Savininkas serga, turi 
duoti arba mainyti j Cnicagos 
mą.

5 KAMBARJŲ mūrinis bungalovv, 
L, kaina $9500, 

mokėti, moderniškus, 
;as, lotas 30x125, ga

ru šildomas, įmūrytas plumbingas, 
savininkas ant vietos nedėlioj arba 
šaukit

Virginia 1050

kle- 
par- 
na-

SU VIS pigiai parduosiu 6 rui
mų medinį cottage — Brighton Par
ke. šitą galima nupirkti su mažu 
(mokėjimu. 4010 So. Talman Avė., 
Phone lafayette 4267.

STRESKA
155 No. Clark Street 

Tek Central 1213

MODEHNIŠKA 120 AKRŲ PIE
NINĮ NKYSTRS FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas Už 
175,000.

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

Phone 364

TURIU parduoti gražų naują, 
5 kambarių namą, ’/o bloko 
nuo Marquette Parko, mokyk
los ir transportacijos. Barge
nas greitam pardavimui.

Tel. Hemlock 1128

BARGENAS. Pardavimui na
mas arba mainysiu j biznį. At
sišaukite 2854 W. Taylor St., 
2 fl. 2 blokai nuo Douglas 

Parko.

2. AUKŠTŲ medinis namas, ce
mentiniu pamatu, 4—4 kambarių, 
vana, yra visi įrengimai ir apmo
kėta. Savininkai nesutinka, turi 
parduoti. Bargenas, kaina $6500.

2 AUKŠTŲ mūrinis, 4—4 kamba
rių, yra skiepas ir viškai, naujas 
namas, platus lotas, kaina $10,800.

SALDAINIŲ ir grosernės krautu
vė pardavimui, 5 gražus gyvenimui 
kambariai, rendų $50 j mėnesį kai
na tiktai $1100.

LOTAS prie Archer Avė. tinka
mas bile kokiam bizniui, priimsime 
gerus morgičius kaipo pirmą įmo- 
kcijiną. Bargenas, jei paimsite tuo-

FRANK W()ZNIAK
Real Estate. Loans, Insurance 

2703 W. Forty-Seventh St.
---------------------------------------------------------------v-=:

PERKAME, parduodame ir mai
nome, taipogi budavojame visokius 
namus po visas Chicagos apielinkes. 
Apsaugoj a m e namus ir naminius 
rakandus nuo ugnies ir kitų nelai
mių geriausiose apsaugos kompani
jose. Atliekame visokius popierių 
Jegališkus darbus pigiai ir greitai.

FRANK STASULIS
4405 So. Farfeld avė.

Phone Lafayette 5948
Per 15 metų Brighton Park 

sėkmingai biznyje.
pa

PARDAVIMUI arba parendavoji- 
mui maža farma 6 akerių, su trio- 
bomis, 21 mylios nuo Chicagos, prie 
gero vieškelio ir arti gelžkelio. Že
mė gera, tinkanti viskam. Yra mie
sto rybose, pribrendusi padalinimui 
ant lotų. Yra miesto vanduo, elek
tra ir gasas. Randasi Dovvners 
Grove, III.

Kreipkitės
6628 So. Artesian Avė.

4 FLATŲ naujas mūrinis biznia
vęs namas ant South Side, mainysiu 
ant bungalovv arba 2 flatų, namas 
Marųuette Mano r.

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

6 FIjATŲ mūrinis namas 841 W. 
83rd St., mainysiu j bungalovv arba 
2 flatų namą Marųuette Mano r.

Kreipkitės
840 W. 33rd St.

Klauskite
S. F. MARTINKUS

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas, šalę tuščias lotas. Lo
tas 30x125. 6184 So. Karlov Avė. 
Savininkas 2464 W. 47th St.

BRIGHTON PARK 
Bargenai

kambarių apt. mūrinis namas,

„ambarių apt. mūrinis namas, 
įmokėti.
RUBIN BROS.

Namų Statytojai 
4155 Archer Avenue
Tel. Lafayette 8705

2-4 1
$1500 įmokėti.

2-6 kambarį
$1500

RESIDENCIJA, 7 kambarių, fur- 
nice šildoma, kieto medžio baigta. 
Bus išdekoruota pagal noro, kuo 
puikiausiai. $3,000 pirmojo morgi- 
cio. Parduoda dėl nesutikimo 
mynoj.

6330 So. Aberdeen Avė.
Tel. Englewood 6303

Rei

ATYDA BIZNIERIAMS 
Pardavimui bizniavas namas ant 71 
ir Western Avė. Tinkamas dėl 
kokio biznio. Jeigu kam toks 
mas reikalingas. Pasiskubinkite, 
ši proga ilgai nesitęs.

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

Republic ,4537

bile 
na- 
nes

PARDAVIMUI 2-jų flatų gražus 
naujas namas — 9 mėnesiai kaip 
budavotas 2 po keturis kambarius, 
cementuotas skiepas, 2 blokai nuo 
VVestem Avė. karų lainėS) priešais 
lietuvišką klioštorių ir arti pub- 
liškos mokyklos ir Marųuette Par
ko. Pardavimo priežastį sužinosite 
vietoje. Parduoda pats namo savi
ninkas — kreipkitės:

6735 So. Rockvvell St.

PARDAVIMUI 2 flatų po 5 kam
barius muro namas, karstu vande
niu apšildomas ir 2 karų garadžius. 
Parsiduoda labai pigiai. 7002 So. 
Rockvvell St. Savininkas 

2100 W. 59th Street

BERW?fo
Pardavimui 4 bungalovvs po 6 

kambarius, karštu vandeniu šildo
mi, lotai 32x125, yra ledaunės, pro- 
sinimui lentos, viskas naujos ma
dos, $250 casn ar daugiau, kitus 
kaip rendą. Informacijų šaukit 
Belmont 9721 arba Merrimuc 8567

PARDAVIMUI 17,500 ketvirtai
nių pėdų prie 43 St. netoli Halsted, 
tinka jęasolino stočiai, mažai dirb
tuvei arba garažui. Pabudavosim pa
gal pirkėjo norą arba mainysim į 
rezidencijos lotus. Taipgi lotas 33x 
125 prie 5751 So. Wells St., kaina 
$1500. Šaukit Bayer, Spaulding 9500

BARGENAS Pardavimui 5 ki.m- 
barių bungalovv, kaina $7300, leng
vais išmokėjimais. Atsišaukit 306 
Geneva Avė. Mrs. James Dalton. 
Phone Elmhurst 1267. Elmhurst, 
UI. . . .

Bungalows Už 
$500 

įmokėjus
Jūsų paskutinė proga įsigyti vie

ną šių ultra modemiškų namų.
Ir po $75 į mėnesį. Skam

ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje,

% A n , pastatys ant jūsų loto gražų, mo-
SAVININKAS turi parduoti 6 kam- bernišką namą. Visas namas bus iš 

barių medinį namą, lotasi 50x185, vi- j plytų, su vėliausiais įrengimais kny- 
si pagerinimai randasi; tik už $4,J00. gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
Išmokėjimais. 10635 Racme Avenue, plumbingas. vandeniu šildomas, vis- 
Beverly 0300. Į kas kas reikalinga modemiškam na-

Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

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

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Talman Avė.

----------- ------------------------------------ mUj.
PARDAVIMUI 5 kambarių mūri

nis bungalovv, gatvė ir elė cemen
tuota, yra garažas. Turit pamaty
ti. 5708 So. Spaulding Avė., Tel. 
Hemlock 6863.

SAVININKAS turi ‘parduoti 7 kam
barių medinę rezidenciją, 37'.į pėdų 
lotas, karštu vandeniu šildomas, yra 
elektra, 3 karų garažas, $5,500, tik 
$1,000 įmokėti. 3810 W. 83rd Place, j 
Tel. Republic 2371. PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 

Kampinis 8 flatų mūrinis na-
3 FLATŲ. Kaina $3,000. 2’X> auk- mas, 6-4 ir 2-5 kambarių, vienų me- 

Štų namas, prie 536 W. 45th St., 2-5 tų senumo, j Marųųette Manor, 
ir 3 kambarių apt. Didžiausis barge- 100% išrenduotas, $6500 cash. Vei- 
nas Chicagoj. Tiktai $300 cash, o ki- i kit greit, šaukit FRED VVILKEN, 
tus po $30 į mėnesį. Arba mainysiu. 6357 So. Kedzie Avė., Prospect 3000. 
Rendu j mėnesį apie $6(F.

JOS. W. HOUGH AND SON
4213 So. Halsted St. $1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš- 

j tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
I 2 karų mūrinis garažas, karštu van- 

iildomas, bizniavus namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį {mokėjimo. 

000. 2624 W.

iiiuiiiun a c* & f naikiu vau 

EKSTRA SPECIALIS BARGENAS įeniu šįldomas, bizniavus namas, pri-
3 po 30 pėdų lotai prie Califor- 

1 . *1 / . ~ 
pėdų lotai prie California ir 
įpietto Parko, netoli lietuvių 
nyčios ir ligonbučio. Pirkit 
vių kolonijoj, kurioj statoma 
namų. Cash arba mainais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearbom St., Central

nia, netoli 71st St., taipgi 2 pov50 Kaina $27,000 cash $7Gw.
- --- Mar- 51 st St. arba Tel. Hemlock 7178.

baž- 
lietu- 
daug Patarimas Publikai!

Ar žinai, kad su pirkimu, mainy
mu ir pardavimu turto, morgičiu rei- 

3654. kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu — 

VISADOS yra patartina kriep-PARDAVIMUI, lotas 75x125. įren- 
gtas su 3-4 kambarių apt. ir 2-4 ues Pas 
kambarių apt. prie 3941-5 S. Wells, o T tti a tjt A XT P 
St. Medinis namas, labai gerame o. JL. T rlISlAlN (SK

J^COLEMAN aCnadhcS2’00°\809 W. 35th St., ChiCSgO
129 E.* Pershing Road Boulvard 0611-0774

Blvd. 7769 | JŲ KAINOS YRA .ŽEMOS, DĖLTO
-__ ___________________________ KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

ŠAUNUS BARGENAI BARGENAS ir lengvos iŠly- 
PARDAVIMUI mūrinis namas 4 gos. Beveik nauja 6 kambarių 

r>vieta’,baprie didėlio bungalow ir dviejų karų gara-
Saradžas, graži vieta, prie d 
larųuette Parko, karų linijos ir mo

kyklų, 6616 ir 18 S. Whipple St.
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi MaręuettePARDAVIMUI 4 pagyvenimų mū

rinis namas, visi po 4 kambarius, Manor prie boulevarų ir gat- 
maudynės. elektra ir visi paranku- i vpVnrin »nr<iidiinq SI 500 ni- mai. Brighton Parke. 2830 W. 40 St. veKanM- - arsiUUOS pi

 giau negu verta. Del informa-
PARDAVIMUI naujas mūrinis na- Cljų kreipkites

mas po 4* ir 4 kambarius, intaisyta 
pagal vėliausios mados, Brighton 
Parke. 4416 S. Talman Avė.

f ——————
MŪRINIS namas, bizniavas, yra 

Storas, pagyvenimas prie Storo ir 
viršui 5 kambarių flatas, graži vie
ta. 4611 Archer Avė.

NAUJAS mūrinis namas tik bai
giamas būdavot po 4 ir 4 kamba
rius, karštu vandeniu apšildomas, 1 
flatas ir visi parankamai, parduosim 
pigiai. 7003 S& Washtenaw Avė.

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

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

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

6409 So. Kedzie Avenue

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- 
thcijos. Gatvė cementuota ir apmo
kėta, su grindimis viškai. Atsišau
kite Šiandie. Arba mes galim pas
tatyti jums narna ant jūsų loto. Bun- 
salws randasi 3732 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

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

Už $250 iki $500 nupirksi t e nau
ją 5 kambarių murinę bungalovv, 
octagon frontu, furnas Šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
į mėnesį, įskaitant nuošimčius. 
5635 Irving Park blvd. Kild. 5773.


