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Kruvini įvykiai Varšavoj Sven- " 
čiant Gegužes 1-mą 

r .

Smulkesni pranešimai apie tai, kaip komu-; 
nistai išprovokavo darbininkų tarpusa
vio kautynes iš anksto suplanavę suar
dyti socialistų demonstracijų i

i Japonija siunčia į 
Kinų Šantungą dar 
2,000 kariuomenės

*
Tokio žiniomis, Kinų naciona

listų kareiviai nukovę daug 
japonų kareivių ir civilių gy
ventojų

Iš Varšavos gauti paskiausi 
pranešimai sako, kad dėl komu
nistų provokacijos ir sąmokslo 
suardyti socialistų demonstra
ciją Varšuvoje, švenčiant Gegu
žės laimiosios šventę, šeši 
mens buvo užmušti ir apie 
sužeisti.

as-
100

nikPasak pranešimų. Teatro 
štėje buvo susirinkę demon
stracijai daugiau kaip 30,000 
socialistų. Išvengti susidūri
mui su komunistais, įėjimas j 
aikštę buvo užtvertas. Tačiau 
būrys komunistų, 'persitaisiu
sių taip, kad atrodytų jie esą 
artimojo fabriko darbininkai, 
urmu įsibriovė ir prasispraudė 
iki pat vidurio, kame buvo pa
taisyta platforma kalbėtojams. 
Tame komunistų būry galėjo 
būt trys tūkstančiai asmenų.

Komunistų vadai tuojau pra
dėjo laikyti kalbas, paprastu 
savo budu .šmeiždami ir užgau
liodami socialistus.

Kai socialistų milicija pradė
jo daryti tvarką, komunistų va
das, seimo atstovas Xokornkis, 
išsitraukė revolverį, duodamas 
juo signalą saviškiams pulti so
cialistus. l*rasidėjo batalija, ku
rioj šeši asmens buvo užmušti 
ir daugybė kitų sužeisti.

šitaip komunistai šventė 
tarptautinę darbininkų vienybei 
ir brolybės šventę.
Komunistai iš anksto buvo nu

tarę pulti socialistus \
VARšAVA, geg. 4. [ITA].— 

Paskiausiomis žiniomis, pei 
Gegužės Pirmosios demonstra
cijas Varšuvoje keturi šimtai 
asmenų buvo sužeisti, o trys 
užmušti vietoje. Keturiasde
šimt vienas buvo pavojinga 
sužeistas ir tųjų keturi asmens 
netrukus mirė.

šešios dešimtys žydų darbi
ninkų buvo sužeisti organizaci
jos Poeli Čion demonstracijoje, 
o dvidešimt kitų buvo sužeisti 
policijos užpuolime ant centra- 
linės Bundo organizacijos įstai
gos.

Vyriausybe įsakė ištirti tos 
kruvinos kovos priežastis.

Kruvinos kautynės Teatro 
aikštėje įvyko tarp P. P. S. 
[lenkų socialistų partijos] na
rių ir komunistų, kurie pirmi 
padarė puolimą.

Bundas ir Poeli Čion buvo 
surengę atskiras demonstraci
jas. Jų procesijos žygiavo gat
vėmis vyriausiai žydų gyvena-, 
mose miesto dalyse. Lenkų 
darbininkų ir žydų darbininkų į 
demonstracijos susitiko aikštė
je ties miesto rotuše ir viena 
antrąją draugingai sveikino. 
Kai Bundo demonstracija grįžo 
atgal, staiga pasigirdo šaudy
mas, ir miniose kilo panika, te- ■ 
čiau netrukus tvarka buvo at- 
steigta.

Policijos užpuolimas Poeli 
Čion demonstracijos įvyko, ma
tyt. per nesusipratimą, 
gi demonstraciją rengti 
buvo leidus.

Kaip dabar pasirodė, 
nistai buvo iš anksto suplana-1Ieškantieji kandidatūrą turės1 padarė pirmą žingsnį bandyti 
vę pulti socialistų demosntraci- parodyti komisijai, kokiu jie nutraukti ta ‘ politini grandinį,
ją ir ją suardyti. Socialistų turi fondu savo kampanijai j kuriuo Jungtinės Valstybes lai
mimoms susirinkus Teatro aik-* i ko Kubą prisikausčiusios nuo
steje, įsibriovė komunistų ban-, WASHINGT ONAS, geg. 1. t pat Ispanijos-Amerikos karo pa- 
dos ir ėmė socialistus užkabinėti. Senato paskirta s|)ecialinė ko- .baidos.
Kai socialistų vadai, jų tarpe misija politinių partijų kampa* 
Varšavos burmistras, laikė kal- nijos fondams tyrinėti pasiun-’ 
bas apie Gegužės Pirmosios tė laiškus keturiolikai aspiran- 
reikŠmę ir apie savo klasės tų į prezidento kandidatus, pra- 
reikahis supratusių viso pa- gydama juos uma'i pranešti, 
šaulio darbininkų solidarumą, kaip greitai jie galėtų prisista- 
komunistai nuolatos trukdė, • tyti komisijai ir duoti jai tam 
•iksmu nutraukdami kalbą ir; tikrų parodymų apie savo kam
pavo''oratorius statydami. So- panijų fondus. Kartu prašoma, 
•ialistų milicininkai pradėjo .kad kandidatų atsakingi agen- 
laryti tvarką, ir tuomet- iš ko- tai taipjau butų įregistruoti 
mnnistų eilių pasigirdo šūvių, komisijoje. 
Tai buvo lyg puolimo ženklas, 
r kautynės prasidėjo. Miniose • 

kilo panika; jos ėmė bėgioti į 
visas puses, raitosios policijos 
genamos.

Komunistai, kurie tas kruvi
nas muštynes išprovokavo, bu- 
’o socialistų supliekti ir išvai

kyti.
Areštuota 500 asmenų

VARšAVA, geg. 4. — Pada
ryti tyrinėjimai ambulatorijose 
ir ligoninėse parodė, kad per 
demonstracijas Gegužės 1 dieną 
sužeistų buvo daugiau kaip du 
šimtai. Daugiau kaip keturias
dešimt asmenų buvo sužeisti 
revolverių šūviais, šeši žmonės 
buvo užmušti.

Policija suėmė daugiau kaip 
500 asmenų.

Vyriausybė sako, kad tie, ku
rie bus susekti dalyvavę šaudy
me, bus atiduoti j teismo ran
kas, kaltinami dėl žmogžudy- 

bės.

kadan-' 
policija

komu-,

(Atlantic and Pacific Photo]

Bulgarijos kaimas, sugriautas ntsenai įvykusių žemės drebėjimų Bulgarijoj ir Graikijoj, 
užmušta .daugiau kaip šimtas žmonių.

us rebeiimus

Meksikos banditai puo
lė miesteli; 3 užmušą

Žymus lenkų aviatorius 
Cichocki užsimušė

Senato komisija sau- f P.iekia atsjPa 
laiduoti nuo J. Vai 

stybiųkia kvotai aspiran
tus į prezidentus

Kvietimai pasiųsti šiems as- 
I pirantams j prezidentus:

Demokratų — New Yorko 
gubernatoriui Smith’ui ir Ma- 
rylando Ritchie; senatoriams: 
Missouri Reed’ui, Montanos 
Walsh’ui ir Georgijos Gcorge’- 
’ii; Tennessee kongresmanui 
Hiill’ui, buvusiam Nel>raskos 
senatoriui Hitchcock’ui ir bu
vusiam Ohio senatoriui Atlee 
Pomerane’ui.

Bepublikonų
Sekretoriui 
šiam
Lowden’ui ir senatoriams: In
dianos Watson’ui, Kansas Cur- 
tis’ui, Nebraskos Norris’ui ir 
West Virginijos Goff’ui.

Senato komisija žada 
tyrinėjimų darbą pradėti 
nantj pirmadienį.

Prekybos
Hoover’ui, buvu-

Illiriois gubernatoriui

savo 
atei

Italų mergaitės gimna
stės neboja Papos 

protestų

ti AVA,NA, Kuba, geg. 4. — 
| Krašto konstitucijos konvencija

Delegatai konvencijoje parei
kalavo, kad butų panaikinta ne
paliaujamoji sutartis su Jungti
nėmis Valstybėm^ žinoma kaip 
Platt'o arnendmentas. Tąja su
tartimi Jungtinės Valstybės 
pasidarė saugotojos svetimšalių 
gyvybės ir turto Kuboje, o taip
jau Kuba neturi teisės ieškoti 
užsieny paskolos be Wasl?ing- 
tono valdžios -sutikimo. •

Įvedimas 7c “fare” 
N. Y. sulaikytas

NEW YORKAS, geg. 4. — 
Nežiūrint, kad Jungtinių Vals
tybių Di strik to teismas leido 
Interborough elektrinių trauki
nių kompanijai pabranginti pa- 
sažieriams važiuotą nuo 5 iki 
7 centų, newyorkiečiai iki ge
gužės 14 dienos, o gal ir daug 
ilgiau, tebemokęs 5 centus.

Distrikto teismo sprendimas 
tapo sulaikytas, miesto admi
nistracijai apeliavus j Aukš
čiausiąjį teismą Washingtone. 
Byla Washingtone bus klauso
ma gegužės 14 dieną.

JaĮionŲ seimas pareiš
kė papeikimą minisle- 

riui

Karolis vis tik tikisi Farmeriai ima bėgti 
karraii„Tn,J0S ® Jungtinių Valsty-

LONDONAS, geg. 4. — Eve- 
ning N'cws korespondento tu
rėtame interviu su p. Jonescu, 
buvusio Rumanijos ministerio 
pirmininko sūnumi, pastarasis 
pasakęs, kad buvęs kronprincas 
Karolis planuojąs grįžti i Ru
muniją ir užimti savo tėvo so
stų.

Karolis dabar, atvykęs į Lon
doną, vieši pas Jonescu.

Jonescu korespondentui pa- 
sftky*?’, katf--'KwRdis’ -niekados su- 
sto neatsižadėjęs, ir kai jis grį
šiąs į Rumanija, jo dar mažas 
sunus, karalius Mykolas, abdi- 
kuosiąs, užleisdamas sostą tė
vui.

Užgynė prohibicijos 
šnipams kvosti jury- 

menus
WAS1HNGTONAS, geg. 4.— 

Prohibicijos komisionierius 
Doran išleido instrukcijas vi
siems prohibicijos administra
toriams nebešnipinėti asmenų, 
renkamų prisiekusiais posčdi- 
ninkais (jurymenais) bylose dėl 
prohibįfcijos įstatymo laužymo.

Doran sako, kad panašius ty
rinėjimus, jei jie esą reikalingi, 
turi daryti prokuratūros agen
tai, o ne prphibicijos šnipai.

Von Huenefeld gauna 
$11,000 .prizų

biu j Kanadą

Pastaromis dienomis pusantn 
tūkstančio farmerių išsikrau
stė į Kanados vakarų pro
vincijas

WINNIPEG, Kanada, geg. 4. 
— Jungtinių Valstybių farme- 
riai pradeda, geresnės laimės 
ieškodami, kraustytis į Kanadą., 
i Jos žiemių vakarų lvffĮimjUL 
Dabar pro Winmpegą pravažia* 
Vv dvylikos farmerių partija iš 
Minnesotos, keliaujanti i Nortl’ 
Battlefordo apygardą ir sritis 
netoli nuo Brooks, Albertoj, 
farmų pirktis.

Per pastaras keturias dienas 
pro Winnipegą pravažiavo arti 
1,500 ateivių farmerių, keliau
jančių į keturias vakarinės Ka
nados provincijas farmų kur
tis. Laukiama atvykstant dar 
500 farmų ieškotojų. Daugelis 
vyksta į jau nusipirktas 
mas, kiti vėl keliauja kaip 
mų darbininkai.

TOKIO, Japonija, geg. 4.
Del susidariusios rimtos padė
ties Šantungo provincijoje, Ki
nuose, Japonijos ministerių ka
binetas nutarė pasiųsti iš Da- 
rieno, Mandžurijoje, į Tsintao, 
šantunge, 2,000 kareivių.

Neramumai aprimsta
TOKIO, Japonija, geg. 4. — 

Radio pranešimu iš Tsinano,, 
šantungo sostines, Kinų nacio
nalistų kareiviai nukovę ketu
riasdešimt šešis japonų karei
vius ir daug civilių japonų gy
ventojų. \

Pranešimas sako, kad nera
mumai aprimstu ir kad japonų 
vadas, susižinojęs su vyriau
siuoju nacionalistų vadu, gene
rolu Čian Kaišeku, turis vilties, 
joge i tvarka bus netrukus at- 
steigta.
Pekino hidroplanai bombardavo 

Šanchajaus miestų
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 4. 

— Jangtse upės žiotyse vakar 
netikėtai pasirodė Šiaurės Kinų 
diktatoriaus čang Tsolino lai
vynas, su kreiseriu Haichi plie
ky, ir pasiuntė du hidroplanu, 
kūne atskridę viršum Šancha
jaus kinų miesto numetė kek*- 
jaus arsenalui

Bombos teėjau toli nepasiekė 
tikslo. Viena jų sprogo Poot- 
jung daly, o kitos dvi nukrito 
Nantao daly, netoli nuo Kinų 
admiraltijos.

Bombų buvo užmuštos dvi 
moterys ir dvi karvės, taipjau 
vieni namai buvo sugriauti.

far-

Nobile dirižablis Italia 
atskrido j Vadsoe

geg.— 
gen. 

šiandie 
Nu 
•bu- 
No- 
ke-

CORDOBA, Vera Cruz, Mek
sika, geg. 4. <— Banditų gau
ja vakar puolė Ixhuatlano mie- 

akiplotu, 
o vieną

stelj ir, šaudydama 
tris asmenis nušovė, 
pavojingai sužeidė, 
krautuvės, banditai 
Miestelėnai apeliavo j
karo vyriausybę dėl apsaugos.

Rumanija mobilizuo
ja kareivius

Bijo neramumų ryšy su ūki
ninkų partijos kongresu

ALBA JULIA, Rumanija, 
?eg. 4. Kadangi sekmadienį, 
gegužės (> dienų, čia žada pra- 
lidėti Rumanijos ūkininkų par
tijos kongresas, vyriausybė, 
bijodama neramumų, mobili
zuoja daug kariuomenės ir 
slaptos žvalgybos agentų.

Ūkininkų kongresas keta sta
tyti regentu rai ultimatumų, 
reikalaujant, kad “liberalų” 
kabinetas su Vintila Bratianu 
prieky butų atstatytas.

VADSOE, Norvegija, 
Skrendąs į Špicbergeną 
Nobile dirižablis Italija 
9:10 ryto atlėkė į Vadsoe.
sileidžiant žemėn dirižablis 
vo truputį sužalotas. Gen. 
Lile žada apie 6 vai. tęsti 
lionę toliau i Špicbergeną.

Dirižablis Italija išskrido iš 
Stolp, Vokietijoj, anksti vakar 
ryti).

NEW YORiKAS, geg. 4.
New Yorkas vis dar tebegarbi
na ir tebevaišina perskridusius 
Atlantą vokiečių-airių lakūnus, 
kap. Koehl, von Huenefeldą N 
maj. Fitzmaurice’ą.

šį vakarą von Huenefeldui 
bus įteikta graži dovana, 50,- 
000 aukso markių (apie <$11,- 
000), kurią yra paskyrus Šve
dijos Electroux kompanija pir
mam aeroplanui, perskridusiam 
Atlantą iš rytų j vakarus.

Aeroplano katastro
fa Japonijoje

TOKIO, Japonija, geg. 4. •— 
Didžiausiam Japonijos pasažie- 
riniam aeroplanui nukritus že
mėn ir sudužus, septyni skridę 
juo asmens užsimušė.

Aeroplanas buvo ką tik susi
siekimo ministerijos pastatytas 
ir darė pirmų skridimo bandy
mų. Dauguma žuvusiųjų buvo 
aviacijos mechanikai.

Narkotiku šmugeliuo- 
tojas pasikorė kalėjime

SAULT STE. MARIE, Mieli., 
geg. 4. — Miesto kalėjime šj 
rytų rado pasikorusį D-rą Al
fredų Moody, areštuotų kaip 
narkotikų šmugeliuotojį. Pas 
D-rą Moody, kurs vakar buvo 
suimtas, rado butelį su 150 
morfinos pilių.

TOKIO, Japonija, geg. 4. 
Parlamentas 233 balsais prieš 
228 pareiškė papeikimą vidaus 
reikalų ministeriui Suzuki.

Manoma, kad šeštadienį 
[šiandie] bus pasiūlyta nepa
sitikėjimo valdžia rezoliucija.

Britų karo laivas pa
skendo, paskandinęs 

Graikų garlaivi
ROMA, Italija, geg. 4. —Ne

žiūrint Papos protestų, nacio- 
nalės mergaičių atletikos rung
tynės šiandie su visoms cere
monijoms prasidėjo Farnesina 
sporto lauke. Rungtynėse daly
vauja 3,000 mergaičių.

Giornale d’Italia sako, kad 
dauguma rungtynėse dalyvau
jančių esą fabrikų mergaitės, 
kurios “fašistų režimo dėka ta- 
įk> išvaduotos iš neventiliuoja
mų, smirdančių šokamųjų salių 
ir mokomos, kaip daug naudin
gesni yra gaivingi pratimai at
virame ore.”

VARŠAVA, geg. I. — Vakar 
užsimušė vienas geniausių lenkų 
aviatorių, Įeit. Cichockis. Jo 
aeroplano motorui sugedus 6,- 
000 pėdų aukštumoj, aviato- 

i iš mašinos bandė 
parašiutu nusileisti, bet para
šiutas neišsiskėtė ir Cichockis 
nukrito žemėn.

Apiplėšę I rius šokęs
pabėgo, 

valstijos

VVATFORD 
geg. — Vietos 
rew Torgeson 
žmoną, paskui
Liko šešetas vaikų.

CITY, N. D., 
farmerys And- 

papiovė savo 
pats nusišovė.

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 4. 
— Prapuolė nežinia kur Ameri
kos vicekonsulas VValter B. 
W i Įsom

5 užmušti, 18 sužeisti 
traukinio katastrofoj
BELGRADAS, Jugoslavija, 

geg. 4. — Zenta-Szegedin ge
ležinkelio linijoje sisikulė ėjęs 
iš Csoka pas’ažierinis trauki
nys. Penki pasažieriai buvo už
mušti, aštuoniolika sužeisti, 
daugelis jų pavojingai.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Veikiausiai bus gražu; žy
miai vėsiau; stiprokas žiemių 
vakarų ir žiemių vėjas.

Vakai’ temperatūros buvo 
tari) 66° ir 79° F.

šiandie saulė teka 5:42, lei-

Rado akmens gadynės kapą j
LISABONAI, Portugalija,' 

geg. 4. — Darbininkai, kasdami 
duobę telefono linijai, pačiame 
portugalų sostinės centre atka
sė kapą, kaip spėja, dar ak
mens gadynės.

PLYMOUTH, Anglija, 
4. — Britų karo laivas 
chus paskandino graikų garlai
vį loannis Fafalios, susidūręs 
su juo jūrėse ties Isle of Wight. 

' Garlaivio jgula buvo išgelbėta. 
‘ Bet ir patsai karo laivas buvo 
' taip sužalotas, kad netrukus 
ėmė skęsti. Visa jo įgula ir 
išgelbėti graikai buvo priversti

K’csr-
Bac-

Užgynė plakti mergaites
BERLYNAS. — Prūsų mo

kyklom plakimas mokinių mer
gaičių tapo užgintas. Berniu
kai užginta plakti pirmame ir. džiasi 7:52. Mėnuo teka 8:42 Thirion. Jis buvo septynių 
antrame laipsniuose. vakaro. i du ir 1 colio aukštumo.

Mirė aukščiausias muzikas
STRASBURGAS, Franci ja, 

[geg. 4. — Mirė aukščiausias 
Alsatijoj muzikantas, Jean

Farmerys sudegė
FREEPORT, III., geg. 4. — 

Vietos farmeriui Phillipui 
Brunnerui deginant sugraiby
tus gyraitėje stagarus ir sau
sas šakas, užsidegė, rūbai. Far
merys taip skaudžiai apdegė, 
kad netrukus mirė.
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Ka Eudeikio Vardas Reiškia

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite
Mrxxxxxxxxx

EUDEIKĮ

MŪRINIS arba MEDINIS

EUDEIKIS
CHICAGO, ILL.

Biržos BankasValstijinis Bankas GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Lietuvių
Olšauskas

Mes 
sint 
HUB.

prie įsigijimo vieno iš mus Pirmojo Mor 
gičio Auksinio Bono.

TRUSTINE KOMPANIJA 
1110 West 35th Street

Padaugina 
vertę.

Dadeda 
patogumų.

riais ir gerais dailės rėmėjais 
Skraidyme dalyvavo taipjau art 
J. Olšauskas ir dar vienas žmo
gus.

VARNISH your floors 
with the durable vai- 

nish that water can’t harm.

4604 S’o. Paulina St., Chicago, III

FNO 1 
MONEY 
DOWN

VEARS 
lJLTO PAVj

Pasaulio Vargas “špicbuke'

Lacquer va Enamoi 
comes clea r for floors and wood- 
work, and in ready-to-use 
beautiful colors for furniture!

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kamilas Paulina Street 
Atdara dieną ir naktj 
Phone Boulevard 4552

nai dėl lietuvių pažangos.
Mes patartumem, kad butų 

suteikta dovanelė ir M. Kaspa
raičiai, kuris tiek ilgai ir tiek 
daug, su pasišventimu dirba dėl 
SLA. ir tautos labo.

J. A. Bankus,
Kaz. Braze vičius-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Ateik į bankų ir šiandie pradėk sąskaitų, 
arba atsilankyk pas mus apie tai pasitei
rauti.

Vanagas bal. 24 d. dar ir pa 
skraidė virš Detroito aeroplanu 
kartu su pp. Žemaičiais ir Mai
gais, stambiais Detroito biznio-

Garbė pittsburghiečiams, kad 
jie užlaiko tokį gražų knygynų, 
tuo atlikdami svarbų apšvietos 
darbų.—I*asaulio Vergas.

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 išdirbinėto jų, bet didesnę dali grabo dirba
me patys. Tuo budu sutaupom pelnų trijų tarpinin
kų ir tų sutaupymų atiduodam savo draugams.
Del persitikrinimo šaukite Eudeikj, mes atvažiuo
sime, paimsime jus ir parodysime viskų; tada pa
tys matysit savo akimis ir persitikrinsit.

Sodeikos koncertas ir kitos 
žinios

SKYRIUS
1410 S. 491 h Ct 

Cicero
Tel. Cicero 3791

LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą

laikas papuošti 
juos perpentinti, 

išvalyti bei išvar- 
Pas mus gausite vi- 

de ko ravimo reikmenis kuo 
geriausių rūšių 

kainas negu 
Ypač varnišiai ir 
musų speciališku-

Koncerte dalyvavo ir vietinių 
artistų. Žymiausia Detroito 
dainininkė S. Žukauskienė su
dainavo apie penkias dainas M. 
Petrausko kompozicijos. Gabi 
vietos smuikininkė p-ia Medo- 
nienė gražiai pasmuikavo apie 
penktus muzikos kurinius.

Butų labai malonu, kad ir Miihu atMtoviiH atsilankyti 
valanti)).

'estrados ir pristatė publikai jų 
visuomeninį veikimą, nurodyda
mas, kad vienas prapliko, o ki
tas pražilo dirbdami tautos ir 
SLA. labui, bet vistiek nepa
liauja dirbę,—ir vardan SLA. 
10-to apskričio įteikė mudviem 
gražias dovanas.

Mudu, žemiau pasirašę, išta
riam širdingų ačiū SLA. 10-tani 
apskričiui ir visiems draugams 
už taip puikias dovanas ir ypač 
M. Kasparaičiui už gražius lin
kėjimus. Mudu gi stengsimės 
ir ateityje, kiek leis mu
sų pasenusios ir nusilpnėjusios 
jėgos, veikti dėl SLA. ir abel-

SKYRIUS
4447 So. Fairfield 

Avenue
Lafayette 0727

užlaikome, įvairiau 
s įrankius ir reik

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Skaitydamas pažangiuosius 
laikraščius pastebėjau “Kelei
vy”, kad balandžio 22 d., Pitts- 
burghe bus paskutinis artisto 
S. Pilkos “Good Bye America” 
vakaras. O reikia žinoti, kad 
Pasaulio Vergas dabar gyveno 
pas 100 nuošimčių pilno krau
jo lietuvę, kuri yra atvykusi iš 
Lietuvos tiktai porų metų prieš 
art. Pilkos atvykimų. Be to ji 
yra didelė mėgėja lietuvių me
no. Kasyklose gi gyvenant nė
ra progos nū lietuvių koncertų 
užgirsti, nė gražesnių parengi
mų pamatyti. Viskas kas ma
tosi prie kasyklų, tai augšti ka
syklų tipeliai ir degantys dur- 
bankai. Tad ir sutarėm, kad 
bal. 22 d., nors ir kuolais lytų, 
ar pūgos dūktų, bet mes vistiek 
važiuojame į Pittsburghų, į 
art. S . Pilkos vakarų.

Sausio 15 d., SLA. 10-to aps
kričio suvažiavime, Milvvaukee, 
Wis., kuriame dalyvavo 7 kuo
pų delegatai, tarp kitko liko 
vienbalsiai nutarta suteikti do
vanas dviems senai veikian
tiems SLA. ir visuomenei na
riams Kaziui Brazevičiui ir J. 
A. Baukui. Dovanas nupirkti 
liko pavesta valdybai. Ir štai 
balandžio 29 d., Mihvaukee, 
SLA. 10 apskričio parengime, 
minėtos dovanos ir liko įteikto^. 
M. Kasparantis pakvietė užsi
tarnavusius narius ateiti ant

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, sulferinės 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.

Musų dalinis išmokėjimo planas yra taip 
lankstus, kad gali pradėti sąskaitų su vieno 
dolerio suma arba, jei nori su didesne su
ma. Jūsų išmokėjimai būdami sąskaitoje 
neša 6%.

Balandžio 29 
svetainėje, ai 
padedamas kitų meno rėmėjų 
surengė koncertų A. Sodeikai.

A. Sodeika yra turbut ge
riausias lietuvių baritonas, Lie
tuvos Operos dainininkas, pir
miau gyvenęs Amerikoje. Te- 
čiaus daugeliui detroitiečių dar 
pirmų kartų teko jį užgirsti. 
Ir jis nesiskupėjo mums dai
nuoti, parodyti visa savo balso 
gražumų ir turtingumų ir mu
mis palinksminti gražiomis dai
nomis. ,

To paties savininko priežiūroj 
NAVIMAS. Atdara dienomis 
dumakčiui. Lietaus lašai

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St 
Phone C anai 2544—2545

Komunistai, kaa pakenkt; 
šiems dviems koncertams, net 
po du parengimus buvo suren
gę. Bet kasę duobę kitiems, 
jie patys sau išsikasė: stengėsi 
pakenkti k 
sau pasikei

Nauji Okeh-Odeon lietu
viški rekordai — 10 colių 
ant abiejų pusių, kaina 75c. 
Perkant sykiu 6 mes apmo
kame prisiuntimo lėšas.

ĮDAINAVO 

26058

Detroit, Mieli

Nau- 
Vilnis” 
“Saikia- 

Lietuvis”, 
“Saulė” ir “Margutis”. Iš Lie 
tavos laikraščių matėsi “Sočiai 
demokratas”, “Lietuvos žinios’ 
ir “Lietuvos Ūkininkas”.

XXXXXXXXXXXXXXXXXiXXXXXl

Reumatizmas

CENTRAL"™“BANK

“ŠALTINIS SVEL 
augalais gydyties

pilna visokių lietuviškų knygų.' daugiau panašių koncertų butų 
Knygyno gi sienos yra papuoš- Detroite surengta.
tos musų didvyrių ir žymesnių 
rašytojų paveikslais. J knygy
nų pareina nemažai ir visokių 
laikraščių. Teko pastebėti, kad 
iš Amerikos lietuvių laikraščių 
į knygynų pareina šie 
jienos”, “Laisvė”, 
“Vienybė”, “Tėvynė”, 
ra”, “Amerikos

Margutis

į svetainę atvykome dar ga
na anksti—už valandos laiko 
prieš vaidinimo pradžių ir pub- 
ika dar nebuvo pradėjusi rink
tis. Salėj buvo tik Pittsburho 
lietuvių veikėjai, berirengian- 
tys prie vakaro. Mus pasitiko 
senas Pittsbirrgho darbuotojas 
Virbickas ir keli kiti pittsbur- 
giečiai. Pasisveikinus, trumpai 
pasikalbėjus, p. Virbickas mus 
nuvedė į L. M. 1). knygyną ir 
pradėjęs ant stalo visokių laik
raščių mums pasiskaityti pats 
gryžo į salę, prie darbo. Vėliau 
atėjo ir d. S. Bakanas, su ku
riuo knygyno kambaryje ilgo
kai pasikalbėjome.

Apie patį art. S. Pilkos va
karų nerašysiu, ta jau kiti pa
darė. Noriu pažymėti vienų 
gražų ir kultūrinį pittsburghie- 
čių darbų, tai užlaikymų L. M. 
D. svetainės, kuri randasi prie 
142 Orr St. Svetaine yra gana 
didelė ir patogi, su visais įren
gimais, kokie svetainei yra rei
kalingi.

Bet labiausia pittsburgh ie- 
čius reikia pagirti už tai, kad 
jie prie svetainės turi įsteigę 
ir nemažų knygynų, kuriame

H imok5ti — kiti lengvais iš- 
4* I v mokėjimais | 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji-, 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

PaKeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
torius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
eugoje 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

Bal. 22 d., ^rgl art. J. Ol
šausko pastangomis buvo su
rengtas koncertas komp. A. Va
nagaičiui. Koncertas pilnai pa
vyko. Klausytojų buvo apie 
400—pilna svetainė.

padė- 
blok- 
gt-in- 

Muhi) darban 
Nereikia 

ifinio-

Bal. 22 d. lijo kuolais, bet po 
pietų biskį apsistojo ir 1 vai. 
po piet kartu su šeimininku p. 
J. Paukščiu ir jo žmona išvy
kome iš Herminie už 28 m. 
esantį Pittsburghų. Tai ne vi
sai arti, jei reikėtų lietuviškai 
—arkliais keliauti, bet kad mes 
turėjome pasikinkę “ševelę”, 
tai į “špicbukų”, kaip Lušnako- 
jis vadina Pittsburghų, pribu
vome gana anksti. Aplankę 
draugus ir pas juos keletą va
landų paviešėję, su “Ševele” iš
vykome į L. M. D. svetainę, kur 
turėjo būti art. S. Pilkos va
karas.

AtMiijHkit kuponą arba telefonuo 
kit. Veiklt dabar. Sutaiipykit pi 
niKi) kol dar vasara neprisiarti
no.
Vardan ............... ............ ....................

BABRAVIČIUS 
Tenoras

Graži čia Giružė ir Atsigč- 
riau Arielkytės
Žydelis iš Vilkaviškio Mie
stelio ir Pas Darželį Trys 
Mergelės

ŠOKIŲ MUZIKA
Vilniaus, Valcas ir Kur tu 
Eini ? Polka 
Sesutė, Valcas 
Tinka, Polka
Vestuvių Polka ir Jaunaved
žių Polka

ANTANAS VANAGAITIS
Sharkis, Trys Vyrukai Susi
tarė ir Sena Jaunystė 
Barbora ir Kad Nėr Alaus
KARIŠKAS BENAS

Graži, Polka ir Geltonplau
kė, Polka
Pirmo Pėstininkų įvilko, Mar
šas ir Senas Draugas, Mar
šas

ARMONIKA IR GITARA 
Palangos, Valcas ir Vestu
vių, Polka
KOMIŠKI DIALOGAI
Geležunas ir P. Bukšnaitis

Sveikas Ligonis ir Naujas 
žiuponas
Ijaimė ir Nelaimė ir Bevai-

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
I per 80 metų. Musų motto: PATAR- 
ir vakarais. Moterims seredoj iki vi- 

vanos ir prūdas visada.

perkebim jūsų namą, 
pamilta i>' cementinius 
M<-s įdCoini cementines 

languti ir duris, 
ir niateriolas garantuotaH 
pinigų įmokėti, 2 metams 
kčjimais.

DIDYSIS OFISAS:
4605-07 South Hermitage Avenue 

Yards 1741 ir 174?
SKYRIUS 

3201 Auburn 
Avenue

Boulevard 3201

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga:

KATOS,” 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.xxxxxxxxxx

Scrantų Melagis ir šv. Ro
kus
Bevaikis pas Daktarą ir Šmi- 
kis Dainininkas

ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY
BES OPEROS ARTISTAS, 

K. PETRAUSKAS
Dul Dul Dūdele ir Bernužė- 
li-Nesvoliok
Stasys ir Plaukia sau Lai
velis (Fortepionas, smuiką ir 
cello)
Arija iš operos “Rigoletto” 
ir Neverk Brangi — Aš So
deika

ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY
BĖS OPEROS ARTISTAS, 

CH. SULGINAS
26029 Visur Tyla ir Oi Berneli, 

Vientury (duetas — V. Gri
gaitienė ir Sodeika)

26044 Margarita, iš Operos “Fau
stas” ir Arija iš Operos 
“Samson’as ir Dalila”

Katalogą prisiunčiam Dykai

JOS F. BUDR1K, Ine.
MUZIKOS KRAUTUVĖ

3417 S. Halsted St.
Chicago, UI.

Illlllllllllllllillllllillllllllllllllllllllm

Dabar yra 
savo namus 
išdekoruoti 
nišiuoti 
sus 
šviežiausius 
už prieinamesnes 
kur kitur, 
pentai yra 
mas.

Taip jau 
sius geležie 
menis prie namų.

Mes esame pačiame lietuvių .
kolionijos centre. Pabandykite '
pirkti pas mus kartą, o visuo- 
met sugrįšite. * •
Pirkinius pristatome j namus.

- DIAMOND EDGE 
Hardware and Paints Store

4129 Archer Avė. Lafayette 3928

BEAUTIFYi

IĄ SALLE
PITTSBURGH
itce/ Products
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šeštadienis, geg. 5, 1928 NAUJIENOS. Chlcago, 10.

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iŠeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikri) ligų 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. JOHN E. ZAREMBA
20 W. 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. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

NUMALEVOKIT IR NUVALYKIT
Chicago City Construction Corp.

Insurance Center Bldg., 330 So. VVells St. 
Room IU0 llarrison 1332 arba 1333 

--------- ATSIŲSKIT KUPONĄ-------------- - —
Arba telefonuokit 

perdidelio Nėra darbo permažo
FJGaražas - Aalytakis Į Į ...........

Nėra darbo 
I Porčius

Apskaitliaviinas Dykai

Vardas
Ad resas 
Telefonas

Garažų. Pamatu, Cementinių

[korespondencijos]
So. Omaha, Nebr.

Kiauras kunigo maišas nebepa
tenki na pa t ap i jonu

Nesenai įvyko vietinės para
pijos susirinkimas. Tame susi
rinkime kunigėlis susilaukė 

[ karštu ginčų su savo parapijo- 
nais. Mat viena gera, bet drą
si parapijono išdryso išrėžti ku
nigėliui maždaug šitokį pamoks

ią. su daugeliu kunigėliui nema
lonių klausimų:

“Kada, kunige, bus pripiltas 
bedugnis maišas dolerinėmis ir 
dešimkėmis? Kada, kunige, nu
stosi angliškus pamokslus saky
ti ir mus keikti? Kada gausi 
dėl musų vaikučių lietuviškas 
seseris ir kada jos pradės musų 
vaikučius mokinti lietuviškai? 
Kada, kunige, atjausi musų 
duosnias aukas? Juk žinau, kad 
musų vyrai dirba dirbtuvėse 
sunkiai ir mažai uždirba, betgi 
mes visi susirinkom per Vely
kas ir tavo naudai suaukojom 
$300. Betgi tu drysti sakyti, j 
kad niekurie musų dar turime! 
pasidėję pinigų bankuose ir tau • 
nesudėjom dar daugiau. Todėl' 
aš ir klausiu ką darysi su tais į 
surinktais tūkstančiais dole-! 
rių?”

Dangaus agentas tai užgir
dęs, kaip įgiltas šoko nuo kėdės1

Liko nubudę vyras ir du maži
vaikučiai našlaičiai.

L. L. P. Draugija turi 108 
narius, bet iš to skaičiaus ser
ga 10 narių. Draugija gi ban
ke viso turi tik $800. Ligoniui 
gi pašelpos moka po $8 j savai
tę. Draugijos gi nariai yra su
augę ir seni žmonės. Mano su
pratimu, prie šitokių aplinky
bių, draugija negalės ilgai gy
vuoti.

Patarčiau draugijos nariams, 
kol dar nėra vėlu, daryti kokių

nors permainų, kad draugijos! 
nariams nereikėtų draugijos 
likviduoti palaidoti.

—Proletaras.

“Big Bill” Haywood 
miršta Maskvoj

Pasiskandino chicagictė
S.MYRNA, Del., geg. 4. — 

Šokus į ('omo ežerą pasiskandi
no ebieagietė Mrs. Ida Win- 
ters, viešėjus čia pas savo sese
rį. .Ii buvo išsiskyrus su savo 
vyru.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Mes esame specialistai Mūriniu 
šalytakių, Malevoiimo, Ponių (dėjimo ir visokių pataisymų. Gau
kit musų kainas kol inalevosit, budavosit ar taisysit.

I ir ėmė tą moterišę kolioti. Kilo 
didžiausias triukšmas. Vieni 
parapijonys stoja už kunigą, ki
ti už moteriškę ir įvyko aštrus 
susikirtimas. Tuo susikirtimu 
susirinkimas ir užsibaigė.

Dabar jau daugelis parapijo- ■ 
nų supranta, kad kunigai nėra 
Kristaus įpėdiniai, bet yra pa
prasti Romos biznieriai ir tur
to grobikai.

•MASKVA, geg. 4. — Krem- 
lio ligoninėj guli krilingai ser
gąs žinomas amerikietis Wil- 
liam (“Big Bill”) Hay\vood,^ 
buęs Industrini Workers of the ( 
World lyderis. Visas jo kairia | 
šonas yra parai i/uotas.

CHICAGOS PIGIAUSIOS TANI KAINOS
20c už pirmutinę % mylios

10c už kiekvieną mylios paskiau

Atlantic Cab Co.• I

Lietuvių Korporacija

Tel. Crawford 1200
I

Didysis Ofisas

.3401-11 W. 22nd Street

Musų skyriai:
18th St. & Blue Island Avė. 31st & Halsted Sts.

| v į 1 , .< r I-

Archer & Western Avės.
22nd St. & Kedzie Avė. 47th & Halsted Sts.

Nauji Rekordai 
Už Senus!

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

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

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

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

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

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

14 W. Randolph St., Chlcago 
1446 Broa<lway, Cary, Ind.

Sutaupyki! 50%
I Laike šio išpardavimo 3 šmotų C7Q C$79.50panoro setas ................................

Apverčiamomis paduškaitėmis, geriausios kon
strukcijos 7 šmotų valgomo kam- Q Al O 
bario setas ........................................
Dviejų tonų stalas, velour apmušti krėslai. Tai vie

nas musų specialų
5 šmotų miegruimio outfit’as $22.95
Baltai enameliotas gasinis pečius $35
Ice baksiai baltai enamelioti $9

Pas mus per ilgus metus gy
veno Petras ir Katryna Jurevi
čiai (Uvick). Jie užaugino tris 
sūnus ir vieną dukterį. Vienas 
sūnų. V. Uvick, buvo pasižymė
jęs kumštininkas, tečiaus pas
taruoju laiku kumštynėmis ne
beužsiėmė. Jis apsivedė sve- 
timtautę-lenkę ir apsigyveno ki
tame mieste. Nesenai jo žmo
na pasimirė. Jos kūnas liko par
vežtas Į Omahą ir čia palaido
tas su bažnytinėmis iškilmėmis. 
Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių ir daug vainikų ant jos 
kapo sudėta, gal todėl, kad lai
dotuvėse dalyvavo dviejų tautų 
žmonės. Atvyko ir K. Uvickie- 
nė iš Chicagos, atiduoti savo 
mačiai paskutini patarnavimą.

Z. BASINSKI
Rakandai, karpetai, kaurai, pečiai ir tt.
1701-3 W. 47 St, kampas Paulina St.

čia Yra Tvirtumas!

VEIKIMAS
S. L. FABIAN & CO., padarė 
apie $1,000,000.00 apyvartos 
nuo Naujų Metų ir (lekuoja 
PUBLIKAI už Jų rėmimą. Nors 
laikai nepergeriausi, bet jie 
stengiasi duoti žmonėms to, ko 
Jie nori. Kas nori ūkių, biznių, 
didesnių arba mažesnių namų 
kreipkitės į šią įstaigą, ši įstai
ga veda biznį su įvairiom Tau
tom ir dėlto čia galite gauti pa
tarnavimą, ypatingai kada duo
site pasirašymą (exclusive) dėl 
pardavimo arba mainymo savo 
turto.

Žemiau paduodu dalį surašo 
transakcijų ir dėl sutrumpini
mo praleidžiu mažąsias:

Viršija Visus “Sixes”

Frank—Westphal $117,500.00 
Jonaitis—Austin 105,675.00
Dudek—Petkevvicz 150,000.00
Gibbs—Schatz 80,000.00
Belitz—Newton 29,000.00
Rudaiti*— Masukewicz 27,750.00
Johnson—Žemaitis 24,200.00
Kakta—Šilką 19,100.00
Zaramba—Jokantas 18,500.00
Gaidės—Sudeikis 18,300.00
Kakta—J. Fabian 19,800.00
Deinski—Taylor 18,000.00
Czaplinski—Kechik 17,800.00
Sidabras—Weintraub 15,000.00
Kovalski—Pokatiloff 12,700.00
Masukewicz—Miczko 12,000.00
Pransky—Mikutovvicz 11,100.00
Konsky—Žemaitis 10,500.00
Goodrode—'Žemaitis 11,500.00
Glazer—Pazareckis 8,500.00
Orintas—Zizas 9,600.00
Dembrowski—Weintraub 5,800.00 
Masukewicz—Aranza 10,250.00
Kakta—Masukevvicz 3,600.00
Martin—Aliukas 775.00
Darrah—Duffy 1,000.00
Garkach—Kachka 11,300.00
Kittler—Martin 18,850.00

Visuose reikaluose kreipkitės į 
S. L. FABIAN & CO., 809 W. 
35th St. Negali duoti geresnio 
patarnavimo jokia kita įstaiga 
nėra skirtumo kaip didele ir 
sena ji gali būti.
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' “SANDARA” UŽ SI VISIEMS METAMS 
Užsisakymas pratęstas ligi vasario 

16-tai dienai
Nupigintos “Sandaros” kontestas pratęstas ligi Lietuvos Nepri

klausomybės šventės vasario 16 d. imtinai. Vasario 16 d. išeina 
“Sandaros” didelis dvigubas numeris, pašvęstas, Nepriklausomybės 
10 metų sukaktuvėms paminėti. Visi užsirašę “Sandarą” ligi tai 
dienai gaus ją už $1.00 per ištisus metus. Užrašiusieji kitiems 
daugiau 5 prenumeratų gaus iš “Sandaros” knygyno dovanų $1.00 
vertės knygų.

Iškirpęs žemiau dedamą čekį, užrašyk savo adresą ir pridėjęs 
tik $1.00 atsiųsk “Sandaros” Administracijai, 327 E Street, So. 
Boston, Mass., o jei nenori sukarpyti laikraštį, tai atsiųsk tik $1.00 
su savo adresu, pažymėdamas, iš kurio laikraščio sužinojai. Naudo
kitės proga!
(T 1 HA Užsirašiusiam laikrašti “Sandarą’* ant C* j A A 

I iUU metų šis čekis skaitomas vieno dolerio y LUU 
vertės. Užsirašymo laikas nuo 1927 m. gruodžio 20 d. iki 1928 
Vasario 16 d. “Sandaros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” 
Administracijai tą čekj pridėjęs TIK VIENĄ DOLERĮ ir gausi 
laikraštį visiems metams. šis čekis galioja vieną mėnesį nuo 
gruodžio 20 ligi vasario 16 dienai.

Užsirakančio vardas, pavardė

Pavardė .............................................. .’......................................................... -

Numeris ir gatvė ..................................................................................

Miestas, valstija ...........................................................................................
“SANDARA”, 327 E STREET, SO. BOSTON, MASS.

Gausit High- 
ball stiklą vel
tui prie kiek
vieno Meno

Pilzenbaur. (Jau
'<»t ta • Idą šiandie.

VELTUI Dabar

THE PII7FMRRAUC0-CHICAGO

Specialis pasiūlymas vertelgoms.
Phone Haymarket 8335

XXXZXXXXX XXXXXJLlXXlXXaA^XX

Visoje šalyje pripažintas kaipo 
Pasaulio Didžiausios Vertės

J '
Didelis išpardavinėjimas šių karų kur kas pakele aukš
čiau Essex Super-Six kompeticijos. Bet ir publika tei
kia didžiausių komplimentų dėl Essex.
Jo yra parduodama daugiau negu kitų “Sixes” —- kituo
se vietose daugiau, negu 2 prieš 1. Ir tas virišijimas yra 
visoje šalyje ir net visame pasaulyje. i
Jis kuopuikiausiai išrodo — jo vidus taip puikiai'yra ištaisytas, kad kiek
vienas tuojau pastebi ir nori pats tikrai išstudijuoti.
Tik aki užmetus tuojau matosi gražumas visose dalyse. Sėdynės yra 
aukštais užpakaliais ii* gražiai apmuštos ir tas tuojau metasi į akis. Kiš
kį nulinkęs valdymo ratąs tuojaus metasi j akis, saddle typo lempos, sto
ri fenderiai, sparnuota ant radiatorio figūra, išreiškia pritaikymą jūsų 
rankose.
Jus prieš save turite visus reikalingus instrumentus sudėtus gražioje 
ebony skrynutėje.
Starteris ir elektrinis raktas yra po jūsų rankomis. Keturių ratų bre- 
kiai teikia labai tykų ir vienodą veikimą ir sustojimą ir priduoda dide
lę apsaugą. Visos durys yra “weatherstripped.” Jo ėjimas yra labai ty
kus ir opefavimas lengvas Essex.
Taipgi jus turėsit žinomus Essex chassis, su Super-Six “high-compres- 
sion,” puikiausiu motoru, kuris išnaudotą šilumą paverčia j jėgą, ir taip 
veikia, kad dar iki šiol nebuvo žinoma.
Pamatyti, apžiūrėti, pasivažinėti Nauju Essex Super-Six, teikia galutiną 
išvadą — Pasaulyje Didžiausios Vertės — visas sykiu arba dalimis.

ESSEX
Coach, ’735 Sedan (4-Door), ’795 Coupe ’745 (RumMe S9at $30extra)

Ali prlccs f. o. b. Detroit, plūs war excist tax 
Buyers can pay for cars out of income ai louest ovaliable charge for interesf, 

hatidling and Insurance
/■

Essex-Super Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambar} 
reikalaukite lietuvio pardavčjo, \

Klauskite Mr. Montvid

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

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

Ra ei ne, Wis.
Tel. J3353

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

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

patarimai 
DYKAI

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

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

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

Dvidešimtis penki metai 
tame name

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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NAUlir-NOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Ctf. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, UI.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ..................... .................
Pusei metų ........................._
Trims mėneriams __ _____
Dviem mėnesiam „.......... ,,,
Vienam mėnesiui ... ..... .....

Chicagoje per išnešiotojuai
Viena kopija ........ ..............
Savaitei _________ ______
Mėnesiui _____ ..._________

šaukia daugumoje vietų tokios pat, kaip New Britain’e
- priežastys. Žmonės kyla prieš klebonų autokratiją pa- 

rupijose. Kita priežastis dar esti kunigų nemorališku
mas, nors j šį dalyką žmonės paprastai žiuri pro pirštus.

Bet kunigų laikraščiai dėl visų triukšmų parapijose 
verčia kaltę ant “bedievių”. Niekas tiek bedievių nepri
dirba, kiek patys dvasiškiai ir jų netikę darbai.

Hamtramck Mich.
$8.00

2.501
1.50
.75

3c 
18c 
75c

Subscription Rates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago. 
3c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paštui

Metams _________________ $7.00
Pusei metų ................. - 8.50
Trims mėnesiams . ...... ...... 1.75
Dviem mėnesiams ...__ ___ 1.25
Vienam mėnesiui __ - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose ' 
[Atpiginta]:

Metams ............... —.... ..............$8.0(
Pusei metų ................  4.0(
Trims mėnesiams_______ 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

------------- --- - -- ------------------—----------------- •- ~~

IMPERIALIZMO DVIVEIDYBĖ

Chicagos “Tribūne” vakar įdėjo nepaprastai atvirą 
ir įdomų redakcinį straipsnį apie “humbugišką taiką”, 
kurią dabar stengiasi įvykdinti diplomatinėmis noto
mis Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Kellogg. 
“Tribūne” sako, kad nei Amerika, nei Europos valdžios 
negali ir nėra prisirengusios atsižadėti karo, nes karo 
pagalba jos valdo silpnesnes tautas, patekusias į jų na
gus. . t

Kuomet sekretorius Kellogg susirašinėja su Fran- 
cijos Briand’u dėl sudarymo sutarties, pasmerkiančios 
karą, tai Jungtinių Valstijų kareiviai šaudo Nicara- 
guoje liberalo Sandino pasekėjus. Jungtinės Valstijos 
neduoda nepriklausomybės Filipiniečiams ir Porto Ricos 
gyventojams. Francija laiko pavergusi Syi’ijiį, Anglija 
— Egiptą, Indiją ir daugybes kitų kraštų. Italai ginklo 
jėga yra uždėję savo jungą šiaurinės Afrikos žmonėms. 
Japoniečiai šeimininkauja Korėjoje.

“Lenkai”, toliaus tęsia Chicagos laikraštis, “yra 
Lietuvos dalyje ir ginklais laiko didelį Lietuvos 
miestą.” |
Visi šitie faktai, anot “Tribūne”, rodą, kad kalbos 

apie karo panaikinimą tarp valstybių esančios bergž
džios. Tikra taika esanti negalima be nusiginklavimo, 
bet nusiginkluot nė viena didžioji valstybė nesutik
sianti, kadangi armijos ir laivynai joms reikalingi “ves
ti karus, kuriuose jos dabar dalyvauja, gauti tą, ką jos 
nori, ir išlaikyti tą, ką jos turi.”

Čia visai teisingai pastebėta, kad dabartinės impe
rialistinės valdžios nėra nuoširdžios, kuomet jos kalba 
apie tarptautinę taiką. Bet “Tribūne” nebando surasti 
priežastį, kodėl tos valdžios visgi kalba apie karų panai
kinimą.

Yra, matyt, jėga, kuri verčia imperialistus prieš 
savo norą svarstyti pasaulio taikos sumanymus. Ta jė
ga yra nuolatos augantis susipratimas žmonių — ypač 
darbininkų — kuriems karai niekuomet nenešė naudos. 
Žmonės, galų gale, pašalins iš valdžių imperialistinius 
dviveidžius ir, paėmę į savo rankas pasaulio likimą, 
įvykins tikrą taiką.

MUSSOLINI KONTROLIUOJA 
LIETUVOS SPAUDĄ.

Del “L. žinių” uždarymo.
Lietuvos žiniose” neseniai bu

vo įdėtas pranešimas, kad Kau
no karo komendantas įsakęs 
uždaryti jas vienam mėnesiui. 
Už ką tokia bausmė krito ant 
liaudininkų dienraščio, nebuvo 
pasakyta.

“Klaipėdos Lietuvis” šitą pa
slaptį atidengė, paskelbdamas 
Kauno karo komendanto “uka- 
zą.” Pasirodo, kad “Lietuvos 
Žinios” tapo uždarytos palie
pus Mussolinio atstovui Lietu
voje, kuris supyko ant liaudi
ninkų dienraščio už tai, kad 
jame buvo įdėta vieno kores
pondento pranešimas iš Pary
žiaus apie pasikėsinimą prieš 
Italijos karalių.

“L. žinių” korespondencijoje 
buvo pasakyta, kad pasikėsini
mą. prieš Viktoro Emanuelio 

vybę Milane suruošę patys fa
šistai. Pastebėjęs šitą žinią 
laikraštyje, Mussolinio ambasa
dorius Kaune, p. Amadori, krei
pėsi į Lietuvos valdžią, apskųs- 
damas “L. ž.” dėl Italijos fa
šistų “apšmeižino”. Ir rezulta
tas — liaudininkų dienraščio 
uždarymas!

šis įvykis aiškiai rodo, kad 
Voldemaras tai paklusnus Ita
lijos fašistų bernas.

Už 45 metų nuo “Aušros” pa
sirodymo, Lietuva susilaukė to, 
kad jos spaudą kontroliuoja 
Domus fašizmo agentai.

kas jam sakė, kad pati “L. ž.” 
redakcija ją “sufabrikavo”? 
Juk tai yra šlykštus šmeižtas 
tvirtinti šitokį dalyką, neturint 
jokių įrodymų.

Tiesa, nėra įrodymų ir apie 
fašistus, kad jie padėjo bombą 
Milane. Bet ar Italijos valdžia 
leistų skelbti įrodymus, jeigu 
kas ir turėtų? Spaudos laisvės 
Italijoje nėra. Fašistų gaujos, 
kartais net su pačios valdžios 
žinia, tiesiog nužudo kiekvieną 
žmogų, kuris drįsta kelti aikš
tėn valdančiosios partijos nedo
rybes (atsiminkite Matteotti 

nugalabinimą!). Kaip prie šito
kių aplinkybių pasaulio opinija 
galėtų kovoti su fašizmo pikta
darybėmis, jeigu spaudai visose 
šalyse butų uždrausta skelbti 
tą, kas juodmarškiniams nepa
tinka?

Pati “Vienybė” ar mažai yra 
parašiusi apie Rusijos bolševi
kus tokių dalykų, kurių teisin
gumo Maskva niekuomet ne- 
pripažįns? Bet ar “Vienybė” 
sakys, kad Lietuvos laikraščiai 
turėtų būt baudžiami už išreiš- 
Riitisj tokių nuomonių tipio L>olAo- 
vikus, prieš kurias protestuoju 
Maskvos agentai?

Tuo savo begėdišku fašistiš
ko smurto teisinimu Sirvydas 
pasirodė turįs pašaukimą ne 
laikraštį redaguoti, bet eiti žan
daro pareigas!

Lietuvių Amerikos Piliečių Pa- 
šelpinis Kliubas rengia gegužės 
13 d. apvaikščiojimą penkių 
metų sukaktuvių kliubo gyva
vimo. Per tuos penkis metus 
kliubas ir jo nariai nenuoalsiai 
dirbo kol suorganizavo netoli 
tris šimtus narių, sykiu pakėlė 
kliubą ir finansiniai, taip kad 
dabar kliubas yra turtingas na
riais ir finansais.

Kad tinkamiau ir iškilmin
giau tas sukaktuves pažymėti, 
kliubas matė reikalo įsigyti ir 
Jungt. Valstijų ir Lietuvos vė
liavas. Vėliavos jau yra nu
pirktos ir minėtame apvaiksčio- 
jime tos vėliavos bus pagerb
tos—“pašventintos”.

Todėl širdingai užkviečiame 
Detroito draugijas ir pavienius 
lietuvius dalyvauti tą dieną šia- ( 
me Hamtramck lietuvių apvai-i 
kšeiojime. Apvaikščiojimas i 
prasidės 2 vai. po piet, prie Jos. 
Campau ir Holmes gatvių. Eisi
me Jos. Campau gatve iki Hol- 
brook g. Paskui Holbrook iki 
McDougall ir pastarąja į Polish 
American Veteraną Hali. Po ap- 
vaikščiojimo bus prakalbos, o 
po prakalbų dainuos didžiausias 
Detroito lietuvių choras. Po to 
bus šokiai ir pasilinksminimas. Į 
Širdingai kviečiame visus daly-1 
vauti.

---- Kliubo Komisijos Narys.

1 i " • ---------

Chicagos Darbo Federacija 
jau padare planus pastatyti 
didelę radio stotį. Pastatymas 
kaštuosiąs apie $250,000. Sto
ties vieta busianti prie Dow- 
ners Grove. Vadinsis ji — W. 
C. F. L.

Pirkit nuo mum olaello kai* 
notnls. Copper coli rasini• iii- 
dyiuvas virtuvas boileriui, 
¥6.86- Klauskite Pono Muiil.

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

461 N. Halsted 8t.
Haymarket 0076—0076

Neskaudės ir nenie
žės Kojos!

MAGIŠKAS pauderis prašalina ko
jų skauKmuR greitai. Puikus iš

gydymui minkštų komų ir sutrini- 
mą. Prašalina nuovargį, skausmą ir 
niežiejiiną beveik iš sykio. Prašali
na atsidavimą. Ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, 'kad jus no
rit Šokinėti ir šūkauti iš džiaugsmo! 
Parkeris Foot ,Care šiandie jūsų 
vaistinėj.

FOOT CARE < 35c

GYDUOLĖS
Nuo nevirškinimo (Dyspepsija), geriausių Europos gydytojų 

gyduolės. Tai yra kombinacija gyduolių kurios visuomet atlaikė 
bandymą — geriausios gyduolės kokias tik žmonių žinojimas ga
lėjo išrasti. Kova už gyvybę visuomet eina ir toje kovoje pirmiau
siai nuvargsta kunar., o paskiau ir protas. Virškinimo organai to
je kovoje pirmutiniai turi nukentėti.

Simptomai: — Menkas apetitas, užkietiejimas vidurių, raugė
jimas ir dėl to viduriose susidaro kartus syvai, apsivėlia liežuvis, 
iš burnos eina nemalonus kvapas, o labiausiai iš ryto, deginimas 
širdiesj miegustumas po valgio, galvos skaudėjimas, perdidelis šir
dies plakimas ir abelnas nusilpnėjimas.

Kuomet turite kelis ar visus tuos simptomus, Dyspepsija Tab- 
let No. 3, bus geriausia dėl jūsų gyduolė, šias gyduoles galite 
gauti asmeniniai arba prisiusime paštu už $1.
Pulaski Pharmacy (Lietuvių Aptieka)

1401 N. Noble St., Chicago, III.
H...............    'i

TEISINA IR ŠITĄ SMURTĄ!

BOLŠEVIKIŠKOS KATARINKOS

Musų komunistų spauda jau skelbia milžiniškais 
antgalviais, kad Lenkijos “socialistai nužudė 5 darbi
ninkus” gegužės 1 d.

Kaip iš telegramų yra žinoma, kruvinas susirėmi
mas Varšavos gatvėse per gegužinės šventės apvaikščio- 
jimus įvyko dėl to, kad komunistai puolė socialistų de
monstraciją ir mėgino ją jėga išardyti. Argi socialistai 
neturi teisės gintis nuo maskvinių chuliganų?

Kokių žmonių žuvo daugiaus tame susirėmime ir iš 
kurios pusės buvo paleisti šūviai, iki šiol tikrų žinių nė
ra. Bet maskvinės katarinkos jau užsuktos ir grajina 
savo melodiją prieš socialistus.

Tečiaus — kuris sveiko proto žmogus šiandie da
paiso bolševikiškos muzikos? ,

PARAPIJONŲ NERAMUMAI

Skandalai ir triukšmai Amerikos lietuvių katalikų 
parapijose niekuomet nesiliauja. Kiek jų buvo praeity
je įvairiose lietuvių kolionijose, tai nė į jaučio kailį ne
surašytum. Paskutiniu laiku smarkiausia “revoliucija” 
įvyko .yontello, parapijoje, kur kun. Švagždžiui buvo 
sukruvinta akis ir trejetas parapijonų tapo už tai nu
bausti teisme. i 4

“Keleivis” dabar praneša apie triukšmą lietuvių pa
rapijoje Nevv Britain’e, Connecticut valstijoje. Daugu
ma parapijonų esą labai nepatenkinti savo klebonu Gri
kiu ir rengiąsi siųsti komitetą pas vyskupą Nolaną, rei
kalaujant jo pašalinimo.

Parapijonai nori nedaug. Jie užlaiko bažnyčią ir 
kleboniją, moka kunigui ir visiems jo tarnams algas, 
duoda tokias duokles, kokias klebonas įsako — tik vieno 
jie nori: kad jiems butų duota balsas, renkant parapijos 
turto globėjus (trustysus). Dabar šitos teisės parapijo
nai neturi. Globėjus skiria pats kunigas.

Ir reikia pasakyt, kad neramumus parapijose iš

Brooklyno Sirvydas, gynęs 
visus kruvinus Lietuvos smeto- 
nininkų darbus, šoko teisinti ir 
“Lietuvos žinių uždarymą. Laik
raščio redaktorius teisina karo 
komendanto įsakymą, kuriuo 
uždraudžiama kitas laikraštis!

Ir dar kokį įsakymą? Įsaky
mą, paremtą svetimos valsty
bės agento skundu!

Tokio begėdiškumo musų laik
raštijoje dar nebuvo matyta.

Savo “Vienybėje” Sirvydas 
šitokiais “argumentais” gina tą 
biaurų kariškos cenzūros žygį:

“štai parėjo žinia, kad vie
nam mėnesiui liko uždaryta 
‘Lietuvos žinios’ — organas 
partijos, kuri buvo galinga 
per pirmus 8 metus Lietuvos 
gyvavimo... Delko uždarė? 
Ar dėl to, kad kritikavo Lie
tuvos valdžią? Visai ne — 
dėl melo (pačios “Vien.” pa
braukta. “N.” Red.), dėl 
skleidimo melagingų, prasi
manytų žinių...

“ ‘Lietuvos žinios’ sufabri
kavo žinias (skleisdamos, buk 
gavę iš Ifrąncijos) apie pa
sikėsinimą ant Italų kara
liaus Milane, — apie ką pla
čiai rašė Amerikonų dienraš
čiai ir apie ką buvo rašyta 
‘Vienybėje’. Liaudininkų or
ganas skelbė, buk Mussolini 
ir Italijos fašistai patys pa
dėję bombą, kad išsigarsinti 
ir gauti progos prikibti prie 
savo politinių priešų. Tokių 
žinių, nei fabrikacijų, ant 
kiek žinome, neskelbė nei vie
nas Amerikos dienraštis, nei 
Europos dienraščiai (o iš 
kur Sirvydas žino? “N.” 
Red.).,.”
Pirmiausia, Brooklyno tauti

ninkų organas sako netiesą, 
kad Amerikos dienraščiuose ne
buvę spėjimų apie pačių Itali
jos fašistų kaltę dėl to bombos 
atentato Milane. Jų buvo, ir 
tai kaip tik pirmutinėse tele
gramose iš Paryžiaus.

Antra, kuo Sirvydas remiasi, 
kad ta “Lietuvos žiniose” tilpu
si žinia esanti “melaginga”, ir

korespondencijos)

Westville, III.
Lietuvis Chester Survillo lai

mėjo pirmą prizą auksini me
dalį metimo konteste, kurį su
ruošė y^ėstvillęs augštesnioji 
mokykla. l\ontestas prasidėjo 
sausio 9 d., dalyvaujant 35 stu
dentams. Eliminacijose tik 12 
studentų kvalifikavo. Jau čia ir 
musų Chester Survillo atsistojo 
pirmoj vietoj, padarydamas 
daugiasia “krepšių”. Galutino
se rungtynėse Ch. Survillo pa
darė 54 “krepšius”, arba 7 dau
giau, negu artimiausias kitas 
kontestantas,—R.

Gegužis, Motina Lin
ksmųjų Mėnesių

Gegužis, kurį Chaucer 550 metų 
tam atgal pavadino “motina links
mųjų mėnesiu,” štai jau atėjo. Jei 
jus norite linksmintis ateinančiu va
saros sezonu, tai jau dabar laikas 
pradėti liuosuotis nuo visų vidurių 
negalių, ypač menko apetito, sukie
tėjimo, nevirškinimo ir išpūtimo. 
Trinerio Kartusis Vynas paliuosuos 
jus nuo visti šių triubelių. “Jis viską 
padaro, ka jus sakote” rašo p. A. 
Meinecke iš Milvvaukee, Wis., bal. 9. 
Rašyk Jos Triper Co., 1333 So. Ash
land Avė., Chicago, 111. ir gausi ne
mokamą sempelj, jdėk 10c pašto lė
šoms padengti. '
NEMOKAMO S'EMPELIO KUPONAS 
Vardas..........................................
Gatvė..... ................................... :................
Miestas.......................................................

“plaūkūTr^galvoš"
SPECIALISTAS

Naujausiu būdu ir vaistais. Duodamo ge
riausius treatnieutun galvai. Išgydomu 
pleiskanas, sulaikomo plaukų kritimų ir 
atgaivinamo liniukus. Goriausios pasek
mes. Ateikite šiandie. Vai. I)d>. Ncd. 10 2.

INDIA LABORATORY
1407 Milwaukee Avė., Chicago

LIETUVIAI
Kandys išnaikinamos ir kandžių 
perai sunaikinami išmuštuose ra
kanduose. Tas yra daroma pro
cesu užtvirtintu Jungtinių Val
stijų Valdžios.

Visas dalbas garantuotas 
Valome apmuštus rakandus

Nueva Fumigating 
Company 

701 So. Cicero Avė.

Phone Virgima 2054

JOSEPII VILIMAS
N a >n u Statymo 
KONTRAKTORIUS

4558 S. W n s h 11* na w A Ve C’InVago. III-

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

, Ar Jums Galvos Odą Niežti? 
Naudokite

RuffJes)
Ar Jųsų Plaukai Slenka? 

Naudokite

Ruffles
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

RuffJes
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais
Naudokite

JRsifftes

J. V. Barkauskas
Fotografas

Pasekmingai traukiame gru
pes ir pavienius. Reikalui 

i esant einam į namus. Musų 
kainos prienamos. Darbo ge
rumas užtikrintas — kviečia

me atsilankyt.
4090’/z Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m ų 

pa V e i k s 1 ų 
traukime užti
krina jums gė
jų darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus,

i.

r:

pagrauus, 
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.
c.

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

RUG and FIJRN1TURE 
CLEANERS 

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

NUPIGINTOS KAINOS ANGLIŲ 
IR COKE

Pripilk savo anglinyčią DABAR
Jus galit sutaupyti daug pinigų užsisakydami dabar 
sekamai žiemai Anglių ir Coke nuo Consumers, ir tuo 
pačiu sykiu užsitikrinti sau geriausio kuro — švaraus 
ir sauso.
Kiekvienas tonas yra parduodamas su musų garantija 
geros ryšies, svorio ir užganedinimo. “Jis turi užganė
dinti, o jei ne, atsiimam atgal ir grąžinam pinigus.”

Pirkit sau anglis dėl persitikrinimo

(SI elephone 
^FRANKU N

16400

II

.un>erS.

visą 
DIENA 
SUBATOJ

„COAL-COKE - ICE 
VBUILDINC material

Kad palengvinus tiems, kurie 
gali atsilankyti tik subatomis į 
banką, šis bankas nutarė laikyti 
visus departamenttus atdarus 
publikos patarnavimui visą die
ną subatoj nuo 9 vai. ryto iki 8 
vai. vakaro, be pertraukų.
P-nai Sedemka, Jagminas, Rym- 
kiewicz ir Mickiewicz yra tei
singi lietuviai musų Lankos dar
bininkai ir visuomet yra pasi
rengę jums maloniai patarnauti.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

Chicago
Gerai žinomas liaukas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru putar- 
naviraa.
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Tarp Chicagos 

Lietuvių
—----

Cicero
Ciccroje turėjo įvykti deba

tai Visuomio ir Geniočio. Bet 
kai atėjo laikas svetainės duris 
atidaryti, tai pasirodė prie du
rą policininkas, kuris neleido 
publikos vidun. Kai kas nužiū
ri vietos kunigo įtakų delei to, 
kad neleista debatų turėti.

Bridgeportas
šuva sukandžiojo Donaldą 

MacKab, ĮHiikių metą bernaitį, 
3857 So Lo\vs avė.

Kitoje tel vietoje šuva įkan
do Florence Iverson, keturių 
metą mergaitę, 3057 Broad st. 
įkando nosį ir veidą.

Ar tie kūdikiai nukentėjo 
nuo pasiutusių šunų, negalėjau 
sužinoti. Faktas betgi yra, kad 
šiandie Chicagoje bėgioja ne 
mažai pasiutusią šunų.

Šuva įkando Aleksa Geršulį, 
12 metų bernaitį, gyv. 3622 S. 
Parnell avė. Vaikiščią duota l)r.

Žilvičiui apžiūrėti.
— Reporteris.

Roseland
Golde n Star Kliubo besbolo 

lošėjai sekmadienyje, gegužės 6 
dieną, kaip 3 vai. jx> pietų loš 
su Chicago Giants. Lošimo vie
ta prie 95-tos gatvės ir Michi- 
gan avė.

The Chicago Giants yra juod- 
veidžių besbolininkų jauktas ir 
skaitosi labai geras lošimui. 
Kažin ar musų lietuviai įveiks 
juodus priešininkus?

A įvažiuokite visi pažiūrėti į 
šį lošį. — Roselandietis.

Town of Lake
\V.
ten

Cicero

Iškilmingas Atidarymas
CEHNAUSKO DARŽO

Wm. Wuicykowski, 1648 
47-th st., dirbo palijus ką 
aph langą. Nuvirto žemyn, susi
žeidė galvų.

Svarbus susirinkimas
Prince Vytautas Builing and 

Loan Association. (spulka) tu
rės metinį susirinkimą ateinan
tį pirmadienį. Susirinkimas j- 
vyks p. Ežerskio svetainėje, 
4600 So. Paulina st., 8 valandą 
vakare. | į W'l 

Visi spulkos nariai turėtų bū
ti susirinkime. Visgi metinis 
susirinkimas yra nepaprastas. 
Jis laikoma tik vienų kartų me
tuose; jame išduodama metinės 
apyvartos atskaitos; jame už- 
brėžiama tolimesnė darbuotė. 
Tokiuose susirinkimuose priva
lo būti juo daugiau narių, kad 
stambesnės reikšmės turėtų 
tarimai* —Tovvnleikidks.

* * H«
Ta avelė bet avelė, mes pra

dėsim vėl nuo galo. Townlei- 
kieeiai vis turi bėdų. Ne taip

• senai juos buvo vagiliai užplūdę, 
tuose dabar gi — šunys!

Sakoma, šunų čia tiek privi
sę, kiek vasaros metu

ir Donore gatvių. Kilo didelio 
“eksaitmento”. Ko ieškojo poli
cininkai, tikrai nežinau. Žmo
nės kalba, buk keno ten autas 
pavogtas, tai ryšyje su to auto 
ieškojimu ir pasirodė policinin
kai. Ar jie pešė ka nors, patirti 
neteko.

* ♦
Iš panedelio j antradienį tame 

pačiame bloke, t. y. tarp Wood 
ir Donore galvių, 45-je gatvė
je vaikėzai mėgino įsipiršti šiau- 
čio šapon. Vaikėzai yra žinomi, 
bet ką tu jiems

* *
P-ia Baktienė, 

prie žfc. Wood ir 45-tos gatvės, 
laukia sunitus vestuvių. Vestu
vėms ji buvo parūpinusi bačku-

tę vyno. Laikė vyną skiepe. 
Vienok atsirado mekanikų ne- 
peprastai jautriomis šnervėmis, 
kurie suodė vyną. Ir kai šeimi
ninke karia netyčiomis paju
dino bačkutę, tai pastebėjo, 
kad.bačkutė jau tuščia. Nenu- 
tvėręs, negali nieko kaltinti, 
reikia tik pasakyti, kad meis
trų ant Town o f Lake ne sto
ka. —Reporteris.

NAUJI IR VARTOTI 
RAKANDAI

Pigiausiomis kainomis, 40%—50% 
pigiau. Savininkai rooming house, 
viešbučių sulaupykit pinigų, pirki
te čionai.

Haddon Furniture Co.
Jan Pietrzakovvski, Sav. 

1120 No. Ashland Avė.
Telefonas Armitage 8181

PATARIMAS,
padarysi.

m 
turinti namą

Nedelioj, gegužio 6, 1928
79th St ir Archer Avė.

Zupė ir Įžanga veltui

Kviečiu visus draugus ir pažystamus 
____________at sila nky ti____________

Lietuvos Operos Artisto 
A. SODEIKOS KONCERTAS 

Trečiadieny, Gegužio-May 9,1928

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 South Halstcd Street

Programe dalyvauja p. Ona Pocienė
lai vienintelis gcrb. A. Sodeikos Koncertas Chicagoje. Pianu 

palydi M. Yuozavitas.
lodei šiuomi esate širdingai kviečiami dalyvauti šiame puikia

me Koncerte, kokio dar iki šiol Chicagoje tarpe lietuvių nebuvo.
— KOMITETAS

Keletas žodžių apie vadinamą 
“Lietuvių Dieną” gegužės 20- 
tą. “Naujienų” redakcija aiš
kiai parodė to apvaikščiojimo 
svarbą rengėjams. Bet kitų 
nuomonių nesimato. Išrodo, 
kad visuomenė, t. y. tautiškos 
draugystės nekreipia domės į 
tą parengimą ir visai nesiren
gia toms “didelėms iškilmėms

Kiek aš nusimanau f 
klausimuose, tai man rodosi, 
kad visi pripažįsta, jogei Ame
rikos lietuviai daug, daug pasigaut Maxwell. Kiekviena divor-

musių

UPopiežių ir kunigų 
šventi išradimai”

Kiekvienas gyvena pagal savo geriausį išrokavimą, bet 
kaip kada gero draugo patarimas išeina ant naudos. 
Todėl mes savo seniems ir busiantiems kostumeriams 
patariam, kad ateinančiai žiemai pirktumėt anglis 
anksti, nes pavasarį kainos yra prieinamesnės. Yra 
sprendžiama, kad linkui žiemos gali įvykti įvairių keb
lumų anglies industrijoj, todėl ir kainos bus daug aukš
tesnės.

darbavo tam, kad padėjus Lie
tuvai atsistoti “ant kojų”. Bet 
ką jie gavo už tai? Nagi, ne 
mažai kolionių ir paniekinimo, 
kurį galime pastebėti net tame, 
jog Amerikos lietuvių laikraš
čių neįleidžiama Lietuvon.

Geraširdžiai tėvynainiai neiš
sižada senos tėvynės, gelbėti 
savo broliams ir seserims pasi
tikusiems tėvynėje. Taipgi ir 
šis sumanymas Lietuvių dienos 
išrodo ne blogas—10 metų su
kaktuvės nepriklausomybės ir 
8 metai nuo seimo atidarymo. 
Vadinasi, tikslas ne blogas 
(Dešimties metų nepriklauso
mybės apvaikščiojimas jau bu
vo, o kai dėl seimo atidarymo, 
tai kodėl ne trijų metų atidary
mo sukaktuves minėti, ne sep
tynių ar devynių? V. V.).

Bet tas sumanymas turėjo 
būti visų srovių svarstomas ir 
turėjo būti visų srovių bendras 
komitetas sudarytas veikimui. 
Tai butų buvusi tikra Lietuvių 
Diena. O dabar tai turėtų va
dintis Lietuvių Romos federaci
jos diena, nes jie vieni visą ta
rė ir padarė, o paskui atsikrei
pė į pašalpines draugystes: gir
di, eikite ir jus!

Tokių diktatoriškų užmačių 
lietuviškos draugijos niekuomet 
nepriėmė ir nepriims. Jei no
rima kas nuveikti, tai, susita
rus, bendrai galima 
padaryti.

Dabar yra laikas 
Lietuvos despotams, 
rikos lietuviai reikalauja grą
žinti Lietuvai demokratinį ša
lies patvarkymo būdą, atsteig- 
ti Seimą ir tp. Bet ka reikš 
klerikalų pareiškimai arba rei
kalavimai? Ogi nieko! Buvo 
manyta turėti “didelis” žmogus 
iš Lietuvos, bet dabar bus pa
sitenkinta kunigu Šmulkščiu 
arba kuriuo kitu jam panašiu 
klebonu, vienu kitu wardos po
litikierių, o jei ne,— tai vien 
vyčių mergelėmis.

Butų buvę galima pakviesti 
atvažiuoti iš Lietuvos prez. Gri
nių ar kurį kita žinoma ameri
kiečiams, jei ne ypatiškai, tai 
bent iš jo darbų vyrą. To nepa
daryta.

Chicagos visuomenė neprita
rė ir nepritars samozvancams. 
Ir todėl ši Romos federacijos 
rengiamoji diena turėtų būti 
vadinama federacijos, o ne lie
tuvių diena. —Ne-federantas.

sinė, kiekviena prapertierka, 
kiekviena biznierka — vis lai
kančios šunį.

Žinoma, taip blogai nėra. Re
porteris rašo taip desperatiš
kai, tik idant atkreipus domę į 
lai, jogei šunys šioje apielinkū- 
je ištikrųjų apščiai veisiasi.

» » »

atūžė, atvažiavo policininkai ir 
sustojo ties namais, kuiie ran
dasi 15-toje gatvėje, tarp Wood

daug kas

pareikšti 
kad Ame-

KUN. M. X. MOCKUS
Virš minėto j temoj kalbės ne- 
dėlioj paskutinį sykį, gegužio 
6, 10 vai. ryto, Mildos svetai
nėj, 3142 So. Dalsted St. Kvie
čiam visus laisvamanius ir ka
talikus atsilankyti.

L. L. 1 kuopa

Su atsakančia reputacija ši įstaiga pataria jums 
daryti biznį pas mus

Taupymo Sąskaitos Apsaugos Skrynutės
Čekių Sąskaitos 6% Auksiniai Bonai

Pinigai siunčiami j Europą 
Mes veikiama kaipo Administratoriai arba 

Išpildytąja! jūsų Testamento arba Sąvasties
Valandos nuo y ryto iki 3 po pietų kasdien. Utarninko vakarais 

nuo 6 iki 8, Subatoj nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Valstijinis bankas Chicago Clearing Housb Priežiūroj

SOUTH WEST TRUST AND
SAVINfiS BANK

35th Street, Archer and Hoyne Avenues
Lafayette 1708-09-10

THE VILIJA CO.
3700 So. Spaulding Avė. Chicago, Illinois

Tel. Lafayette 2584

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
<HVI*ORATIS® 

iOOO TOR CONvA'-»k,N” 
MIKtSHlNO 

OOOD fORTHl HOH*
,WTH

duojamas per

Dr.B.McNicholas
groserninko trba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
!■ J." 1 _ W

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 į 
į 5Vii dienas. Iš laivo keleiviai pasodinami j traukini ir 
1/ vežami gelžkeliu iki pat Kauno.

// Vėlesni Išplaukimai iš New Yoi’ku;
Birželio 6—27
Birželio 13—20
Birželio 20

BERENGARIA 
MAURETANIA 
AQUITANIA ..

Tiesiai į Dancigą

Gegužės 30

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

CUNARD LINE
ChicagoN. Michigan Avė.

DIDELIS PAVASARINIS SOKIS
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE

BALTOS ŽVAIGŽDĖS l'AsEI.l'. KL1UBAS

Sukatoj, gegužio 5, 1928
Pradžia 7:30 vai. vakare. . ' Tikietas 50c.

2242 W. 23 1‘lace



NAUJIENOS, Chicago, UI.  šeštadienis, geg. 5, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką ifrate ir nugirdo 
Reporteris 

'l’u rodyk širdį, o tau nugarą 
pasuka

“Naujienų” No. 106-me pa
minėjau lapelį, kuri išleido koks 
ten “Laikinas komitetas mai
nieriams šelpti”. Stengiaus, 
kiek galėdamas, tą lapelį išpo- 
puliarizuoti. O kokios padėkos 
susilaukiau? Gi tokios, kad to 
“komiteto sekretorius”, A. M ii- 
ler, atsiuntė pareiškimą, kuria
me išvadina mane melagiumi. 
Ot ir buk geras—rodyk tu šir
dį. o tau nugarą pasuka! Tik 
paskaitykit nors šią pareiškimo 
ištrauką: i

“Turiu už garbę pasakyti,) 
kad taisai Reporteris labai ap- 
si melavo. Tasai komitetas tiek j 
bendra turi su komunistais, kiek > 
ir su kitomis sriovėmis. Jisai j 
atsišaukia į visas sroves, kurios 
tik prijaučia mainierių šelpi-' 
mui, kad jos ateitu tą labai | 
svarbu darbą paremti. Jisai1 
kviečia darban ir komunistus,. 
ir socialistus, ir tautininkus, ir, 
katalikus, ir bepartyvius”.

Kitaip sakant, visi — ir ka
talikai, ir komunistai ir tt., ir 
tt.—prisidėkite su aukomis, ba i 
pinigas visą geras. Ir darbas! 
yra svarbus, nes ar ne pinigų Į 
gaudymui mes šiandien visi 
daugiausia laiko praleidžiame. 
Be to, tasai “komitetas” “bend
ra” turi su visais—ir katalikais,] 
socialistai, ir komunistai ir tt., ■ 
—ba juo daugiau karvių pamel-Į 
ši. tuo daugiau pieno gausį. 
Išmintingai ir praktiškai kalba) 
p. “sekretorius”.

Ir toliau jis sako:
“Aš turiu pareikšti, kad tąsi 

komitetas visai aukų neprašo”.!
Komitetas, esą, tik konferen- Į 

ciją šaukiat* Labai gerai. Bet į 
kuriems galams šaukiama tat I

ką mes ir patys žinome? Remti i 
mainierių kovą reikia, taip. Bet 
mes žinome, kad yra daugybė 
sukčių, tiesiog žulikų, kurie ir 
apie mainierių vargus jums pa
pasakos, ir apie Lietuvos kali
nius, ir apie Rusijos baduolius, 
kad tik iškaulinus iš jūsų do
lerių— dagi pagrūmos nusižu
dyti jūsų pačių akyse, jei ne
duosite jiems aukų. Taigi, pirm 
negu aukas duos, visuomenė tu
ri žinoti, kad jos aukos tikrai 
teks tam tikslui, kuriam renka
mos.

Ir todėl, p. Milteliai!, — ar 
turi tamsta įgaliojimą iš mai- 
nieiių unijos aukoms rinkti? 
Ar turi įgaliojimą tverti tokį 
komitetą, kurio vardu dabar 
kalbi? Jei turi, tai parodyk, ir 
aš pirmas ne tik padėsiu varyti 
agitaciją už tamstos “komitetą” 
bet ir aukų rinkti eisiu. Vienok 
įgaliojimas (Credentials) turi 
būti tikrai trisotu mainierių 
unijos viršininku išduotas, o ne 
kokių nors “komitetų”, ne ko 
kiti nors svieto parėjimų, ren
kančiu aukas neva mainieriams, 
o sunaudojančių jas velnias žino 
kokiems tikslams.

Štai nesenai mainierių unijos1 
atstovai kreipėsi į kriaučių 
Amalgameitų uniją prašydami 
siųsti aukas tiesiog unijai, o ne' 
duoti jas bet kokiems “komite
tams”. kuriais komunistai pri- i 
sidengia ir žvejoja aukas iš ge
raširdžių žmonių, gi iš tų aukų 
unijai tenka tik... špyga!

1925-6 metų žiemą Pennsyl-: 
vanijoje streikavo kietosios an
glies kasėjai. Brooklyno komu
nistės rinko ne tik pinigus 
“mainieriams”, bet ir kumpius, 
su dešromis. Surinkusios kum
pių ir dešrų, jos iškėlė puotą: 
buvo ir muzika nusamdyta. O 
ką gavo mainieriai? Gi figūrą 
iš trijų pirštų! Tur būt tą patį 
jie gavo ir *š surinktų pinigų.

Sacco ir Vanzetti gynimui 
komunistai patys skelbėsi su
rinkę $500,000, o Felicani, tų 
dviejų italų gynimo fondo iž
dininkas, tegavo tik $6,000 iš' 
komunistu. Kur dėjo komunis-l

Šiandie Pirmyn cho
ro vakarienė

Nortb Sides “Pirmyn” cho
ras užbaigimui sezono rengia 
šiandien vakare didelę vakarie
nę su turtingu programų. Va
karienė bus Albany salėje, 3069 
Armitage Avė.

“Pirmyn” choras yra vienas 
iš seniausių. Darbuojasi jis 
rimtai ir ypač šiais metais yra 
padaręs didelio progreso. North- 
sidiečiai juo labai didžiuojasi 
ir džiaugias ir, be abejonės, vi
si bus vakarienėje, padėti cho
rui užbaigti sezoną. Bet tr kitų 
apidinkių lietuviai neprivalėtų 
užmiršti šio choro, nes jis dau
geliui draugijų yra labai pasi
tarnavęs. —Bk.

Vanagaitis išvažiavo 
New Yorkan

Art. A. Vanagaitis išvažia
vo Ne\v Yorkan. Ten išbus iki 
gegužės mėnesio vidurio. Rep.

Marąuette Park
Marųuette Park Am. Lietu

vių Politikos Kliubo susirinki
me svarstyta, kaip gerinus ko
voti prieš dabartinį taksų nepa
kenčiamą augštumą. Nutarta, 
kad po užmokėjimo taksų bilos 
butų priduotos kliubui, kuris 
stos i darbą j aš sumažinti; kad 
neteisingai paimtos augštos 
taksos (kas perdaug) butų grą
žintos žmonėms.

Prie kliubo buvo Amerikos 
pilietybes klesos, kurių sezonas 
pasibaigė iki rudens. Adv. J. 
Grišiui darbuojantis, pilietybės 
klesos gerai ėjo. Mokiniai ant
rų popierių ėmimui gerai pri
ruošti; jiems stojus i kvotimus 
lengva buvo gauti popieras. 
Marųuette Park Am. Lietuvių 
Politikos Kliubas reiškia padė
kos adv. J. Grišiui už jo nepa? 
ilstanti darbą. — Valdyba.

~GARSINKITĖS

Trečiadienio pavakary, apie 
6 vai., ties Dės Plaines nukri
to aeroplanas. Sužeisti tapo 
sunkiai F.ugen Appleboum, 
4922 Melrose st., ir p-16 Darė 
Montgomery, 1051 George st. 
Vakar manyta, kad jiedu mirs. 
Sužeistas ir Dr. W*eir, 1915 
Sheridan road, kuriam priklau
sė aeroplanas.

tt tt tt

Andrius Doldžius tapo areš
tuotas, kaip savininkas saliuno, 
2301 VV’cst 22-nd place. Konfis
kuota ir gėrimų, jo saliune. 
Užpuolimą padarė ‘“sausieji” 
agentai. 

♦ ♦ ♦

Mac VVylie, advokatas, rim
tai apdegė, kai kilo gaisras jo 
kambaryje,, kaip manoma, nuo 
cigareto, kurį rūkydamas jis 
užmigo. VVylie gyveno adresu 
517 VVelvster avė.

tt tt tt

Chicago Daily Nevvs prane
ša, jogei ciną gandai buk Chi
cagos policijos komisionierius, 
Michael Hughes, ketinąs rezig
nuoti. Bet pats komisionierius 
užginčijo tą gandą. 

« tt tt
James Chezume, 4 metų ber

naitis, 26(13 West 21 st., stove- 
■ jo arti vyresniojo brolio, kuris 
1 žaidė bolę. Kai brolis pasuko 
kultuvą kirsti bolei, kultuvas iš
slydo iš rankų ir pataikė vaiku
čiui į pilvą. Kūdikis nuo to mi
rė St. James ligoninėje.

Federalis teisėjas Carpenter 
išdavė 15 laikinus indžionkše- 
nus prieš Įstaigas, kaltinamas 
tuo, kad jose nusižengiama pro- 
hibicijos įstatymui.

♦ ♦ ♦

Šiaurinės Indiana valstijos 
dalies miestai ir South Chica
gos apielinkės yra labai susido
mėjusios gandais, kad busianti 
nutiesta nauja gatvekarių lini
ja, tiesesniu negu iki šiol keliu 
sujungianti minėtas apielinkes 
ir Chicagos vidurmiesti.

Lietuvės Akušerės _   _ __   *_     — — — _   
Phone Victory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
' A K U š E R K A

3252 South Halsted Street
Viršui Universal 

.State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

Lietuviai Daktarai Jvairųs Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, G-8. Nedčlioj 10-12 d.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect GG59 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

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 nuo 1 iki 3 po pietų 

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

Teiephone 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 dieną 

Res. Teiephone Plaza 3200

konferencija? Ak. nebūkite i tai kittus $494,000? 
naivus: kai jau konferencija) Po šitokių komunistų žulikys-Į 
taps sušaukta, tuomet ir auktiičių dar jie kreipiasi į mus pra
bus galima prašyti! Turite šydami padėti aukas rinkti! 
suprasti, kad juo geresnė maši-į Beje, p. Miller užsigina. Jis 
nerija, tuo daugiau aliejaus sako, kad “laikinas komitetas” 
išspaudžia. j nesąs komunistinis padaras.

P-nas Milleris aiškina: žinome mes: ir Petras buvo už-
“Mes jau žinome, kiek mai- sigynęs Kristaus! Jeigu tečiausi 

nierių unijos viršininkai remia p. Milleris veikia mainierių, 
mainierius. Gauna po kokius unijos Įgaliotas, jam ne sunku 
du-tris dolerius į mėnesi tai j bus parodyti įgaliojimą, ir už-, 
ir visa parama. Todėl reikia, tikrinu, kad tuomet jis susi-, 
kad mainierių kovą remtų plati lauks paramos iš manęs pirmo.) 
visuomenė”.

Kaip gražiai skamba p. Milte
lio žodžiai! Tik kam listi per 
langą, kuomet durys atidary
tos? Kam pasakoti mums tai, 1

NAUJIENOSE

—Reporteris

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
imPERAmna RANnrn IKOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

JONAS JASINSKAS
šiuo pasauliu 
2 valandą po 
sulaukęs 46 

gimęs Lietu- 
Paliko di- 

nuliudime broli, sese- 
Melrose Park, III. ir gimi- 

Kunas pašarvotas, randa- 
1410 So. 49th Ct., Cicero, 

UI.
Laidotuvės įvyks Utarninke, 

Gegužio 8 dieną, 2 valandą 
po pietų, iš Eudeikio koplyčios 
1-11 () So. 49th Ct., Cicero, III. 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

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

Nuliūdę liekame,
Brolis, Sesuo ir Giminės

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

Persiskyrė su 
Gegužio 3 dieną 
pietų, 1928 m. 
metų amžiaus, 
voj, Raseinių apskr. 
deliame 
rj, 
nes

A A
ROZ ALI.1A KINTR A NIEN R 

Po tėvais čiužaitė >

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 3 dieną, 10:30 valan
dą ryto, 1928 m., sulaukusi 53 
metų amžiaus, gimusi Lietu
voj, Jocių kaimas, Vivižienų 
parap., Tauragės apskr. Ame
rikoj išgyveno 33 metus. Pa
liko dideliame nubudime vyrą 
Steponą, 4 dukteris: Stefani
ją, Marijoną, Oną ir Louise, 
brolį Antaną ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Joną. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4535 South 
Rockwell £>t.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gegužio 5 dieną, 8:00 valandą 
ryto, iš namų į Nekalto Pra
sidėjimo P. S. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lą, o iš ten bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Rozalijos Kinti- 
nienes giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę bekalbe,
Vyras, Dukterys, Brolis 
ir ((iminės "

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1711.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
Čiuose. Sąžinin* 
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

24031—V. Mockui

56367 - J.
56368 -E.
24032 M
24033—P.
24084—M
24035—J.
24037—M.

Uzniui 
Učkuraitienei 
Eringienei

Bukaltienei
Kasparavičienei 

Pakalniškiui
Navakauskienei 

Gurskienei
Driežienei
Bartkienei 
Kasparui

J. Kudrevičiukei

24039—M.
24040—M.
24041
24042
24043—M. A. Zabielai
56369—0.
95991—P.

127—V.

23237—N.

Vengriutei 
Balsaitei 
Zelepugai 
Grigui 
Vizgintui 
Slonksnienei

i Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

BalzamŲOtojus

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139

Vežienei 
Statkevičienei 
Petraičiui 
Antanavičienei 
Gegžienei
Ascilienei

23240 -A. Abakanavičiui 
13271—U.
13273—M.
14576- B. 
14571—P. 
14580—Z. 
14567—0.
14584—T. Žilevičiui 
14591—U. Juodelienei 
13275—J. Milušauskui 
14596—M. Jurenienei 
14598—J. Gečiui 
14606—T. Skrebunienei 
14607—A. 
14602—M 
14595—J.
14818—F.
14601—M. šalkauskaitei 
14611—J. Mažeikai 
14627—0. Stačkovienei

šiaučiulienei
žeulaita’

Borelka

a f a
PETRAS GRAŽINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužio 4 dieną, 4:30 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 
apie 39 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Kauno rėdybos, Tau
ragės apskričio, šilanės para
pijos ir šerekų kaimas. Išgy
veno Amerikoje apie 17 me
tų. Paliko dideliame nuliūdi
me sūnų Petrą 11 metų, bro
lį Vincentą, pusbrolį Stanislo
vą Bartkų ir 2 pusseseres ir 
švogerius Veroniką ir Joną 
Balsius ir Barborą ir Vincen
tą Vitkus Amerikoje. Lietuvo
je paliko vseną motinėlę ir 2 
brolius Frandskų ir Juozapą 
ir seserę Oną. Kūnas pašar
votas, randasi į Masalskio ko
plyčioje, 3807 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Gegužio 8 diąną, 8:30 valandą 
ryte, iŠ koplyčios j Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę liekame, 
SunuH, Broliai ir visi fciminea

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

A. MASALSKIS
Musų patarnav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL

PARDAVIMUI saliunas su 4 pa
gyvenimo kambariais, renda $55; 
priežastis —• turiu 3 biznius.

1124 N. Western Avė.
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. J'airfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., _ 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Avenue 
0727
Cicero

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tobregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsilikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Snecialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedčlioj 
10 iki 12 va!, po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Bcnltvard 7589

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Phone Canal 0523

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

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

Phono Canal G222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas. M. D. 
444J South VVestern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nv« f iki 9 vai. vak.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 »So. Halsted St.

DR. A. J. KARAUUS
Gydytojau ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

-j-"" - ■ • 1

Teiephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutarti

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

Naprapatč

3249 So. Morgan Street 
Patarimas dykai

Jvair¥s
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

DR. ELLEN L. COLLEY
OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkway Bldg. sekamos 

durys nuo Parkway teatro 
OFISO VALANDOS:

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

Uždaryta utarninko ir ketvergo vak. 
Tel. Pullman 0463

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

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

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 G iki 7:30 vai. vakare
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALIS2K
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedčlioj pagal sutartį

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandds: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted S't.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto ■

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa* 
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Teiephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Rcpubbc 9600

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Ix?avitt St.
TelefonaH Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir rėtnyČioj nuo 9 iki G 

Nedčlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.



šeštadienis, geg. 5, 1928

Tarp Chicagos 
Lietusių

Cicero
Draugystė Lietuvos Kareivių 

uniformų skyriaus vakarėlis 
pavyko puikiausiai. Tikrai buvo 
draugiškas, linksmas, muzika 
buvo labai gera. Prie viso to 

'-daug prisidėjo ir visiems ūpą 
sukėlė naujai išdekoruota p. 

i svetainiukė. Mat, p. 
Lukštą išlaidų nepaisė, bile tik 

j dešinę aus)' ties namais l(>13 blltlJ K^žu, švaru, jauku. Da- 
So. Troy st. šuva priklauso tu- bnl' bus malonu visiems laikyti

giaus apie jį nežinome, bet kai 
pamatysime, tai pasakysime sa
vo nuomonę. —- Rep. Pupu.

Roseland

Brighton Park
Mergaitę Maryon Dambroski, Lukštos

Į dešinę ausį ties namais

lam ('hazinow.sk i. Vaikams tu
rėtų tėvai įsakyti apsisaugoti 
šunų, ba dabartiniu laiku mies
te bėgioja daug pasiutusių šu
nų. — Reporteris.

PRANEŠIMAI

čia susiriirkimai ar parengimai.
Kai oras atšils, tuomet prasi

dės išvažiavinpti į Forest Pre-
serves...

nuvažiavau 
apie išvažiavi- 
vakarėlis buvo1 

drau-;

Į CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Furniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai
Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Business Service

Biznio Patarnavimas
KARPENTERIS — generalia kon- 

traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0586.

IŠ SANDĖLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI 

B0 vertis mohair sek. setas 
0 Imp. Lin. Frieze par. setas 
0, 3 šmotų miegruimio setas 

$400 walnut miegruimio setas 
$225, 7 šm. valg. kamb. setas 
$145 walnut valg. kamb. setas 

$85 9x12 Wilton kaurai ...........
$145 9x12 French Wiltons .... 
$75 Coxwell krėslai ...............

šmotų pusryčiams setas .......
Atdara vakarais ir nedėliomis 

AVAILABLE FIREPROOF 
AND STORAGE CO. 

7728-32 , Stony Island Avė.

2-RUS MORGICIUS 
Padarome i porą dieną 

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

REIKIA jauno vyro dirbti pieni
nėj. 1057 W. 14th St.S. Vilimavičius, lietuvis 

tiekorius, jau persi kraustė Į
nuosavų namą. Apie p. Vilima- 
vičiaus namų, kurį jisai pasta
tė prie lĮ07-tos ir Michigan 
avė., jausbuvo daug kalbama 
kampų. Nahias buvo pastatytas 
ir laikraščiuose rašyta. Mat, 
kur namas statyta, ten yra bu
vusios kadaise kapinės. Vilima
vičius visgi namų pastatė, ir 
tokį piukų, kad tas namas da
bar puošia visų 107-tos gatvės 
į devynias savaites.

» B <t
Sekmadienyje, po pietų, Drau- 

Kuni- 
laikys 
kuris

Ale aš pertoli 
ėmiau kalbėti 
mus. Minėtas 
rengiamas su serijomis
gystės uniformų skyriaus nau- gystė Didžiojo Lietuvos

Jei visi butų dirbę su at- gaikščio Vytauto Nr. 2
West Pullman Liet. Pas. Kliubo 

susirinkimas įvyks nedėlioj, geg. 6, dai. 
kaip 2 vai. po pietų, paprastoj svet. . ..<rv»- Nariai privalo atsilankyti skaitliu-1 slt‘l J’ntu, tai butų padalę gia 
gai, ne.s yra keletas gana svarbių , žaus pelno. Bet tatj jau pa- 
(lalykų apkabėti. • prasta: kai kurie “paveda” vis-kite atsivesti ir savo draugus pi i- r .. .

| ką komisijai atlikti. Reikia pa
sakyti, kad ir šį kartą komisi
jai teko dirbti daugiausia, 
dirbo atsakančiai. ir pelno 
turės apie $290. Serijų dova
nas laimėjo visi lietuviai —trys 
vyrai ir dvi moteriškės. Dova
nas aukavusiems ir serijas pir- 
kusiems tariame širdingą ačiū.

Komisijos varde,
K. P. Deveikis.

kitę atsivesti ir savo draugus 
rašyti. —K. S.

busSLA 55 kuopos susirinkimas 
subatoj, gegužės 5 d., kaip 7 
vakaro, A. Statkaus svet., 72'. 
12(1 St. Kuopos nariai privalo skait- i 
lingai atsilankyti ir naujų aplikan- 
tų atsivesti. —K. S. . Į

\v.

DIDŽIAUSIS lietuvių, magikas A. 
J. Mickevičius perstatys nepaprastų 
magiją nedėlioj, gegužės-May 6 d., j 
1928, Liet. Taut. Parap. svetainėj, 
3501 S. Union avė., Chicago, III. | 
Pradžia 8 vai. vakaro. Įžanga 50c., 
vaikams 25c.

BĮ LETAI
art. A. Sodeikos koncertui 
gauti iš anksto sekamose 
“.Naujienose'’, “Draugo” ir 
čio” redakcijose, Bethovan 
vatorijoje. Universal State 
Metropolitan State Banke,
port Furniture Co., p. Petrulio ap- 
tiekoje, p. Stankūno fotografijų stu
dijoje, p. Rozenskio real estate ofi-

galima 
vietose:! 
‘Margu-; 
koncer-
Banke,

Marąuette Park

ap-

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam Ir popieruojam. Užlal- 
<om maleva, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

HELBERG liros, tari plnin pas
kolinti dėl 2 niorgičių ui 4% komiko. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 667-8,

REIKIA vyrų kurie moka loduo- 
ti geležis į karus.

4000 Wentworth Avė.
REIKALINGAS darbininkas prie 

keptuvės, turi būt teisingas ir sva
rus, geistina, kad mokėtų draivin- 
ti troką. J. MALELA, 925—8 St, 
Waukegan, III. 5

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

15

Visi, kurie išpildė! aplikacijas dėl 
Įstojimo Į Ch. Lietuvių Draugijų 
Savitarpinės Pašalpos, malonėki vi
si atsilankyt pas draugijos gydyti- 
jų l)r. A. Montvidų, 1579 Milwaukve 
Avė., dėl išegzaminavimo. Draugi
jos susirinkimas įvyks gegužio <8 d., 
7:30 vai. vakare, Masonic Temple

Draugystė Atgimtiem Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyrų, laikys su
sirinkimą, Gegužio 6 <1., 1928 m., 
Lietuvių Tautos parapijos svetainėj, 
3501 S. Union Avė., 1 vai. ] 
pietų. Kviečia

— B. Dubinskienė, Sekr.

1928 m
po

Tėvynės Mylėtojų Draugijom 22ros 
kuopos susirinkimas Įvyks nedėlioj, 
gegužio 6 d., 1 vai. po pietų, Mil
dos didžiojoj svetainėj. Draugai, at- 
silankykit ir gaukit knygą “Dai
lės Milžinai.”

Kviečia Valdyba

Town of Lake. — Draugai, ma
lonėsit atsilankyti ant susirinkimo, 
kuris atsibus Gegužio 5 d., šį metų 
8 vai. vakare, paprastoj svetainėj, 
Petro Sukoszevicz, 4531 So. Paulina 
St. Jonas Szlota

Bridgeport. — Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesinį susirinki
mą sekmadienyj, gegužio 6 d., šių 
metų, 12 vai. dieną, Chicagos Lie
tuvių Auditorium svet., 3133 South 
Halsted St. Visi nariai būtinai pri
valo atsilankyti, nes randasi naujų 
reikalų svarstymui.

— P. K., Nut. Rast.

North Side. — SLA. 226-tos kuo
pos nepaprastas susirinkimas įvyks 
septintadienio po pietų, gegužės 6
d., apie 2:30 vai., Liuosybės salėje.
Visi nariai atsilankykite, 
sime darinkti delegatą į
mą, kadangi dabartinis
jų negali vykti.

nes turė

vienas iš

Valdyba. •

Marąuette Park apielinkės SLA. 
260 kuopos mėnesinis susirinkimas 
Įvyks gegužio 6 d., 2 vai. po pie
tų, K. J. Mačiuko svetainėje, 2436 
W. 59th St., prie Artesian Avė. Vi
si nariai ir narės nepamirškite pri
būti, nes turime daug svarbių da
lykų apsvarstymui. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti prie SLA. 
260 kuopos.

— Pr. Druktainis, UŽ. Sekr.
North Side. — 226 k». S. L. A. 

susirinkimas atsibus neaėldienj, ge
gužio 6 d., š. m., 2:30 vai. po pie- 
tų, I.iuosybės svet., 1K22 
Avė. Oerbičtrni nariui būtinai turi- te atvykti j šj susirinkimą, nes la
bai svarbus reikalas. Tai yra bus 
renkamas delegatas į Seimą, j vie.- 
to atsisukusio seniau išrinkto.
.................................... — Valdyba...

LSS 19 kuopos extra susirinki
mas atsibus nedėlioj, gegužio (i d., 
kaip 10 vai. iš ryto, 377 South 3rd 
St.. Brooklyn, N. Y. Kviečiami seni 
nariai kurie privalo atsivesti naujų 
narių prirašyt. —P. Tiškevičius, sek

KEPURINIS BALIUS 
SU PROGRAMŲ

rengia Lietuvių Moterų Draugija 
Ap.švieta, Nedėlioj, Gegužės (May) 
6 d., 1928 m., Chicago Lietuvių Au
ditorijos, mažojoj svetainėj, 3133 S. 
Halsted St. Kirj turės gražesnę ke
pusi*, tu aus dovanų. Įžanga 50c.

Kurios norit prisirasyt j virš mi
nėtų draugiją, meldžiam ateiti į va
karėlį ir prisirasyt; nuo 16 metų iki 
25 metų įstojimas Veltui, nuo 25 iki 
45 metų Įstojimas $1.00.

Kviečia hunuteta».

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

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morfličius ant 

South Improved Real Estate. 8500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINT0N AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės dirbti. Turi nusimanyti apie 
karpenterystę, netoli Chicagos. 
Ateikite nedėlioj, 6 gegužės į Nau
jienas apie 1 vai. po pietų.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes niatrasu 
specialistai. Paimam ir pristatom j 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

Laukiama, kad netolimoje at
eityje čia sužybės elektrikinės 
lempos gatvėse. Darbas jų įtai
symui varomas jau kurį laiką. 
Elektrikinės lempos bus įtaisy
tos iki 73-čios gatvės išilginė
mis

mėnesinį susirinkimų, 
prasidės 2 vai. po pietų. 

W » »
Liet. Scenos Mylėtojų Ra

telis rengia vakarienę 12 dienų
Ji gegužės Strumilo salėje. Vaka

rienėje dalyvaus tik LSM. Ra
telio nariai ir rėmėjai.

»
Vargšas senbernis Danyla ai

manuoja suvargusioje “Vilny
je”, kad persunku jiems palai

kyti du nelaimingu sutvėrimu, 
kuriuos sutvėrė. Vienas tų su
tvėrimų yra ta nelaimingoji 
progresysčių 115 kuopa, ku
rioje iš netoli 200 lietuviškų 

! mamų nei viena nemoka rašy
ti.

gat. ir iki Washtenew, re- 
skersinėtnis.

« « B
'11 dieną gegužės bus išpar

davimas p. Benošiaus aptiekos, 
kuri randasi prie 69-os ir Bock- 
vvell gatvių. Išpardavimas pra-

Ale kai mamos sutvėrė A. Ž. 
V. D., tai Danylai atsirado nau
ja bėda: jisai sakiai norįs vai
kams nupirkti saldainių už $50, 
bet neturįs pinigų. Taigi prašo 
aukų.

Pasigailėkite geros širdies 
žmogaus! — Vietinis.

$5 ĮMOKĖTI 

KITUS Į
8 METUS

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

REIKALINGA moteris arba mer- 
Sina, kuri supranta Lunch Room 
arbą. MRS. ŽARANKA, 73 State 

St., Geneva, III., Geneva 673.
REIKALINGA senyva moteris da

bojimui 9 inSnesiiy mergaites. 4601 
S. Wells St. A. Skinkis.

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui maišytų skudurų. Nuolat dar
bas. LEV. BROS, 1510 Newberry 
Avenue,

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

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St.

[CLASSIFIEB ADS.j
Educational

Mokyklos 

kokių 70 
kaip nak-

lietuvias,

Rasta garaže negyvas lietu
vis, Martynas Peterson. Jisai 
buvo senas žmogus, 
metų amžiaus, dirbo 
tinis sargas kokiame 
že. Gyveno jis pas
Campbell gatvėje. Kadangi vy
ras buvo senas ir užsilaikyda
vo ne labai .švariai, tai kalbamo
ji lietuvių šeima pirm poros 
savaičių atsakė jam vietų. Ke
letas dienų atgal jis rasta iš 
nakties negyvas garaže.

w O O
Ketvirtadienio vakare, taip 

apie 7:30 vai., sudegė parke pu
blikos komfortui budelė. Tai jau 
trečias gaisras palyginamai 
trumpu laiku. Kilk laiko atgal 
sudeginta du real estate ofisu 
— vienas pirmiau, kitas kelio
mis dienomis paskiau. Kadangi 
ofisai buvo tušti ir atokai nuo 
gyvenamų triobų ir kadangi ir 
ši komforto viola randasi sod
ne, tai veikiausia gaisrai kilę 
yra todėl, kad išdykaujantys 
vaikėzai padegė juos.

— Reporteris. •

Nežinomas magikas 
apsilankė “Nau

jienose”
Vakar Reporteris Pupa ir ki

ti “Naujienų” re|>orteriai turė
jo progos susipažinti su nauju 
miiį-iku, 2\. .J. TVl um. Ais
magika-s atrodo gerai: gyvas, 
miklus ir su magiko savybėmis. 
Apie save jis pasakojo mažai; 
nesigyrė; paliko bilietą į savo 
štukų vakarą, kuris Įvyks nt- 
dėlioj, gegužės 6-tą, 8-ta vai. 
vakare Liet. Tautiškos Parapi
jos svetainėje, 3501 So. 'Union 
avė., ir prašė, kad mes pamaty- 
tumėm ir imi sakytumėm apie jo 
štukas savo nuomonę.

'I'rumpamc pasikalbėjime p. 
Mickevičius pasisakė, kad jis 

(’hieagoje, labai panie
kai išmokęs, dir- 
Ihibar jis norėtų 
lietuviais, 
štukų rengėjai 
lapelyje skelbia, 
didžiausias lietu- 
nies nieko dau-

gimęs 
gęs magijų ir, 
bęs teatruose, 
susipažinti su

spausdintame 
kad tai esąs 
vis magikaa;’

MŪRINIAI ir mediniai namai, 
garažai, porčiai, pakeliam namus, 
pertaisom, jdedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasterioiam, įveaam 
plumbingą, visas darbas garantuo
tas, telefonuokit dėl dykai ap^Įcait- 
liavimo, Brunsvvick 4707.
AJAX CONSTRUCTION CO.

2206 Milwaukee Avė.

MES atliekame viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalows, gara
žus, porčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.
ANDERSON and LEEWORTH 

935 W. Marąuette Road 
Tel. Wentworth 8548

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny-

i gutčs: kaip užlaikyti daržą.
OT1O WITTBOLD NURSERY
6755 Lolita Avė., Palisade 5220-2172

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
dstema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslų į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus ma
us. Amerikos Lietuvių Mokykloje 

įau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus, 
ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
oadėsime įsigyti abelną mokslų. Sa
vo buvj žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
ipsišvietę.

PASKOLINSIM nuo $5® iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

J. KRISHACK
Anglys, Malkos, Ledas, Perkrausty- 
mas, Automobiliais Patarnavimas.

4628 Wentworth Avė.
Phone Yards 5318

Mokame
Furnished Rooms

Augščiausias kainai
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

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

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO. ILL.

MES parduosim už užlaikymą 
sandėlyj keleto kambarių rakandus 
už jūsų pasiūlytą kainą. Gražus 
hair ir velour seklyčios setas, 
gomo ir miegruimio kambarių 
tai, pianai, kaurai, karpetai. 
riausis bargenas ir pigiausios 
nos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711- S. Halsted St.

mo- 
val- 
se- 

Ge- 
kai-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

BU KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1647 West 47th St.

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

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

Co.

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUST1N MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

RENDON kambarys 1 vyrui, prie 
mažos šeimynos, su valgiu. 833 W. 
33rd PI,, 1 fl. iš fronto.

RENDON kambarys 1 vaikinui, 
be valgio. 4-144 So. Troy St., 2 fl.

KAMBARYS rendon dviem vaiki
nam arba vienam, su visais pato- 
«ūmais ir valgiu, 3 lubos, frontas. 
Irs. Ratkiewicz, 944 N. Robey St.

RENDAI kambarys vaikinui, su 
ar be valgio. 1 lubos užp. 827 W. 
34th PI.

RENDON kambarys vienam ar 
dviem vaikinam. Garu apšildomas. 
Galima vartoti virtuvę. Del infor
macijų šaukit Independencc 0897.

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas, fur- 

nisu arba pečium apšildomi, užda
ryti porčiai. Viskas naujos mados. 
Renda nebrangi.

3528 So. Francisco Avenue

RENDAI Storas su kambariais 
geroj apielinkėj. 5744 So. Union Av., 
Phone Wentworth 7021.

RENDON 5 kambarių flatas, mo
derniškas, renda $28 ant 8 lubų 
frontas. 2956 S. Emerald Avė., Tel. 
Roosevelt 2765.

D1DZIAUS1S banrenan niieHlc. Mes par
duodam piKiauHiomiH kaiiiomii*. Viskam par
duodama už užlaikymą. Seklyčių, miegrui- 
nitų, valroinų kambarių actai, liampon, 
kaurai. BALD STOBAGE CO.. 1142 W. 
Madtnon St.

18 SANDELIO BARGENAI 
$30,000 vertės naujų rakandų ir 

turi būt iAparduota labai pigiai.
4 kambarių, verti $1OOO ...............
4 karnbarių, verti $2000 ....... .......
$2OO Mohair Fricze seklyčios setus 
$450 Frieze nekly.’-ioH setas ...........
$150 riešutinis valKomo kanib. u...., 
$1K5 5 ėniotii walnut miegruimio setas $88 
Coxwell krėslai.
5 Arnotų pusryčiams

Klauskit M r. _ 
COLLINS 
5114

kaurų
$2115
$475 

.. $88 
$145 

uetaa $55 
_ „„ ,-J 

kaurai visokiom rųSiea.
actas ......... ....... $10

Varmei
STORAGE 

Madison Street 
Atdara vakarais iki 9, ucdčŪoj iki 5

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

4444 Madison St.

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

sekly, setai, 9x11 Wilton kaurai, 
daug kitų bargenų. GOODMAN 
FURNITURE CO.. 521 W. 63rd St. 
Phone Normai 4745.

PARDAVIMUI barai ir “showkei- 
sai”, ice box, gasiniai pečiai ir šil
dytuvai. 2139 W. 24 St.

PARDAVIMUI 4 kambarių įdu
bos rakandai, visi kartu, tik už $100 
greitam pardavimui. 2801 So. Union 
avė. 2 užp.

RENDON 5 kambarių flatas, pe
čium šildomas, yra vana, elektra, 
naujai dekoruotas, gera transporta- 
cija, ret da $27 j mėnesį.

1511 No. Maplęwood Avė.■ MALEVOJIMAS, POPIERAVlMAS
■ Dekoravimas, specialės kainos na- 

arantuo- 
;ur mie-

1 ste. Pašaukit mus telefonu dėl dy
kai apskaitliavimo.

Nevada 4215

Amerikos LietUVIŲ I mų savininkams, darbas gi
Mokykis tas ^es “tva^iu°jum-^-^e

J. P. Olekas, Mokytojas
So, Halsted St., Chicago, III.18106

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI I 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

i PASTATYSIM ant jūsų loto, nie- 
' ko nejmokėjus. Geriausiai pabuda- 
. votas mūrinis bungalovv, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 flatų namas, $15,- 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. 
Viskas moderniška ir naujos mados 
ir moderniški parankamai. Šaukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockvvell St., Edgewater 1930.

Miscellaneous
Įvairy

LIETUVIAI

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

RENĮDON 6 kambarių švie
sus, gražus moderniškas flatas, 
tinkamas advokato, daktaro 
ofisui arba privatiškai šeimy
nai. Kiro įstaigos name, ant 
2 lubų.

3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI didelis gražus show 
case, tinkamas bile grosernei arba 
kendžių štorui. 4945 S. Halsted St. 
Yards 7094.

Automobiles

TAISAU pigiai senus namus, 
pleisteruoju, malevoju, kalsamainuo- 
ju, popieruoju. Kam reikia kreip
kitės pas A. MASAYEK, 731 W. 
60th St., Normai 5285.

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

Visas darbas garantuotas 
Valome apmuštus rakandus

Nueva Fumigating Company 
701 So. Cicero Avė.

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 5111.

Financial
Fjnansaj-Paskolos

FRUDENTIAI AUTO LOANS: 
atdara vaKaraia. 808 E. (Hat St., kampas 

Cottaro Grove Mtdway 4111

Turėkit Gražių Pievą 
šįmet

TuivOkit turtinai juodžemi 
Atsišaukit

II. MARTIN
Stewart 9244 arba Regent 2392

MES turime pilną pasirinkimą sto
gų dengimo ir namų statymo mate- 
riolų pigiausiomis kainomis Chica- 
goj. Balta maleva, $1.75. Stogams 
rolelrai, $1. Visokios rųšies virvių, 
8c svarui, arklio spėkos motoras,

Re Komiso ir Išlaidu
Mea paskoliname jum» *1OO, *200
arba $300, imama legalj nuoiim- 
tj. Pinigus gausite 1 12 valandų. 
Industrini Loan Service

1726 W. Chicago Avė.,
Kampas Hermitage Av*

PINIGAI SKOLINAMI 
Už Jūsų Karų

$7. Langų stiklai, “sąshes", visokiu Notos perfinansuojatnos, išmo- 
mietų, 50c kiekviena. W. M. MILLER J .
2553 W. Madison Street.

“ GEROS, riebios juodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. šaukit Nevvcastle 2818.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži
noki t su mumis, mes atliekame vi- 
<okiua pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymų. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus i du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CON3TRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė, 

Bershire 1821 
MR) PARIS t -

kėjimais sumažinami. Važinėki- 
tės kol išmokėsite.

GARFIELD MOTOR CO.
S. E. Cor. 55th and Wabasb 

7715 S. Halsted Street 
Englewood 0027-0028

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

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

Personai
___________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrighta Rašyk šiandie. Patentų 
reikalai* kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
28*0 W. Chicago Av«.

DepU 7 
Chicago, III.

PAIEŠKAI/ Vinco Giliaus; paei
na šikšnių kaimo. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats ar jį pažįstanti 
praneškite man ji adresų.

Toyn Moskus 
2602 North Bridge Avė. 

St. Louis, Mo.

PAIEŠKA U savo sesers Leokadi
jos, girdėjau kad gyvena Rockfordc, 
jinai po vyru vadinai Zudienė, o po 
tėvu Bakšitė, Tauragės apskričio, 
Gaurės valsčiaus. Meldžiu atsišauk
ti.

Marijona Koreškienė,
6234 S. McVicker Avė., Chicago, Jll.• J • * ' ♦ *

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKA U darbo už bučerj, tu
riu patyrimo. Kalbu penkiomis kal
bomis. Tel. Boulevard 171-1 šiokiom 
dienom nuo 6 vai. v ak. NcdvliuniL 
nuo 8 iki 12 vai. ryto.

Musical Instruments
Muziko* Inatnunentai

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

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

Ėurniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 mohair ir frieze sek. setų $63 
200 vvalnut miegruimio setų .... $49 
175 vvalnut valgomo kamb. setų $45 
Florentine puikus pusryč. setas $15 
9x12 VViįton ir Axminstcr Icuurni, 

$12 ir duug;iuu 
Duną Bros. Fireproof Bldg.6714 Cottage Grove Avė.

Atdara iki 10, nedėlioj iki 6 vakaro

APLEIDŽIU miestų, turiu 
parduoti pfgiai savo gražius 
kandus. Parduosiu dalimis.

1543 N. Homan Avė.
Netoli North Avė.

ra-

APLEIDŽIU miestų, turiu par
duoti savo gružų 3 šmotų seklyčios 
setą, 8 šmotų valgomo kambario 
setų, 4 šmotų miegruimio setą, pa
statomas gražias lempas, 2 kaurus 
9 y 12. parduosiu dalimis ir pigiui. 
Rakandui tik 2 mėnesiu vartoti.

2902 W. North Avė., 
kampas Francisco avė.

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražius rakandus, mohair 
seklyčios setas, 10 šmotų valgomo 
kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Galima parduoti dalimis. Keystone 
0738. 4337 N. Albauy avė.

M & K Motor Sales
oniearoa Mnaiusf tr ateakan&aual Tartom 

karų pardavinėtojai, 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, rerame mechaniAkame 
■tovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mea turime karą kuria tinka viao- 
kiemą reikalama. Caeh. ifttnokėjimaia, mai
nau.

8811-18 So. Halatad St.

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

7020 So. Halsted St.

BUICK Master 6 sedan, vėliausio 
modelio, man reikia pinigų, parduo
siu už $375, man kainavo $2,000, 
karas gerame padėjime, praktiškai 
naujas, maleva net ne subraižyta, 
su gerais tajerais ir daug ekstra, 
galit matyti bile kada nedėlioj, 2116 
W. Harrison St., 2 fl.

BUICK vėliausio modelio maste r 
six sedan, priverstas parduoti, var
tojau tik kelis mėnesius, beveik 
naujas. Originaliai nauji balionu ta- 
jerai, 4 ratų brekiai, karas netfuri 
nei įbrėžimo ir išrodo visai naujas. 
Keikiu 
Kuras 
nėšiai

piniMi]. purkuosiu ui .'K430. 
kuiuuvo irisui JS—3<IO kc-li tllC- 
atgal. Atsišaukit nedėlioj.

2231 N. Kedzie Avė.
1 apt.

HUDSON ’27, Brougham .......
BUICK ’27, Sedan ......................
OAKLAND ’28, 4 durim sedan 
REO ’26, 4 durimis sedan .... 
CHRYSLER ’28, model 52 .... 
NASH ’27, advanced 6 sedan 
HUDSON ’26 Coach ...............
Visi, karai garantuoti. Išmokėjimais 

2560 So. Halsted St.
Atdara visada

$595 
$650 
$695 
$495 
$595 
$650 
$395

NASH 1927 coach, labai gerame 
stovyje, mechaniškai gerame stovy
je, geras visais atžvilgiais, kaiha 
$565. FINANCE CO., 7001 Stony 
Island, Fairfas 8030. Atdara va
karais arba nedėlioj.

PACKARD 1921, Twin 6, 1 stovy] 
$325, tiktai biski įmokėti. A. L. 
ARGO. Flcmlock 801)1.

(C'ontinued oa vaga 8)

hazinow.sk
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Automobiles
(Continued from page 7)

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba vendai gazo
lino stotis kampas 117x125 Archer 

Nordica. Taipogi randasi 
. Parduosiu sykiu. 

Morkus, 7044 Archer Avė. 
Prospect 2559

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, Avė. ir _______

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su; grOsernė su namu, 
spare tire, bumperiais ir kitais vi- " ‘ 
sais įrengimais ir atveštas 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- 
kite arba asmeniškai atsilankykite j 

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st St., Tel. Victory 1696 

I). KURAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

SPECIALIAI BARGENVl 
VViIlys-Knight Brougham ’26 
VVilIys-Knight sodan ’25 
Dodge *26 coupe ............
Essex *27 coti|>e ............
Nash ’26 sodan 2 door . 
Oakland Touring žiemai 
Hupmobilc Touring .....
Buick Tiuring ................
Hudson Coach ................
Esscx ’25 Coach ...... .

Bl’RKE MOTOR SAI 
3512 Archer J 

Atdara vakarais ir 
Lengvais išmokėjimais.

PROGA LIKTI TURTINGU
Plačiai žinomas Cbicagoje minkš

tų gėrimų (“pop”) išdirbėjus, kuris 
padarė gražaus turto į kelioliką me
tų, dabar nusitarė važiuoti į tėvy
nę. Tad parduoda biznį su įrengto
mis mašinomis, namu, trokais ir 
“good will”, tik už $30,000; įmokei 
$10,000. Taipgi mainys į namą nuo 
2 iki 12 flatų. Kreipkitės pas 
24.% VV. 59th St. Tel. Prosjiect 3140

K. J. Macke & Co. (Mačiukas)

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

AUKSINIS OBUOLYS
Nors kiek apipelėjęs, bet labai 

gardus. 30 akrų, sodninė ūkė, gori 
budinkaį, Vi mylios į miestą, $3500.

70 akrų, labai geri budinkai, pui
kus sodnas, arti miesto, $5000.

119 aknp gera žemė, geri budin
kai, apsėti laukai, yra gyvulių ir 
padargų, $3000, įmokėti $1000.

138 akrų ūkė, gera žemė, 
budinkai, 12 karvių, 3 arkliai, 
kiaulės, upė, miškas, sodnas, arti 
miesto, kaina $6500, viskas 
vais išmokėjimais.

P. D. ANDREKUS 
Real Estate 

Pentwater, Mich.

geri
, 5

leng-

Real Estate For Sale
______ N a mai- žem ė Pa r d a vi m u i____  

PARDAVIMUI bizniavus namas, 
grosernė ir 8 ruimai. Biznis išdirb
tas gerai. Pardavimui priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

3427 So. VVallace SI.

Real Estate For Sale
_____Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA per savininką 2 
pagyvenimu po 4 kambarius, nau
jas medinis namas su naujausios 
mados įtaisymais, pigiai. Brighton 
Park apielinkėj. JONAS ENCHERIS 
1228 So. Maplevvood Avė., 1 fl.

Real Estate For Sale
_____Pardavimui

MARŲUETTE PARKO 
APIELINKPJ

Parduosiu arba mainysiu anl ko 
nors mano naują 5 flatų kampinį 
namą, tai yru vienus iš puikiausių 
namų toj apicllnkėj; yra 3 flatai 
ptk 5 kurni). 2 flatai po didelius 3 
kamb. ir 3 mašinų garažas. Namas 

Išlimu apšildomas, visas ąžuolo Iri
mas, visuose fintuose įdirbtos lo
vos, gesiniai pečiai, aisbaksiai ir 
bufetas. Visas namas puikiausiai iš- 

_ I dekoruotas, visi langai ir durys ap-
kambarių apt. mūrinis namas, kalia metaliniais stripsais, prieki- 
įmokėti. niai stepsai iškloti karpetais, visi
kambarių apt. mūrinis namas,' priekinių langų stiklai artistiškai 

išdirbti (art glass), geriausia pada- 
i' rytas plumbingas, puikus krislai 
clektrikos fikčeriai, šilumos boile
ris ir paipos apdengti. Randasi pui
kiausioj vietoj ant 2851-53 VV. 65th 
St., kumpas 65th ir So. Francisco 
Avė. Pašaukite arba matykite savi
ninką* John Pakalnis (John Pakel), 
6551 So. California Avė. Hemlock 
0367.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

2-4 
$1500 

2-6 
$1500

BRIGHTON PARK 
Bargenai

įmokėti, 
kamnari

PARDAVIMUI 2 augščių mūrinis 
namas, štoras ir du flatai po 6 
kambarius. Gera vieta soft drink 
parloriui ar lunch ruimui. Arti dirb
tuvių. Kaina $7,500 — ar geriau
sia pasiūlymas greitam pardavimui.

W ALTE R ANDZIEVV1CZ 
Tol. Canal 6436

2 AUKŠTŲ medinis namas ir lo
tas pardavimui, 730 W. 18 St, 2 
lubos. CHAS. MALLY, 1702 South 
Halsted St.

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

parduodame ir mai- 
nudavojame visokius

PERKAME, 
nome, taipgi 
namus po visas Chicagos apielin- 
kcs. Apsaugojame namus ir nami
nius rakandus nuo ugnies ir kitų 
nelaimių geriausiose apsaugos kom
panijose. Allickame visokius popie
rių legališkus darbus pigiai ir grei
tai. FRANK STASULIS, 4405 So. 
Fairfield Avė., Phone Lafayette 5948 
(Per 15 metų Brighton Park pa
sekmingai biznyje).

įmokėti.
RUBIN BROS.

Namų Statytojai 
4155 Archer Aveune 
Tel. Lafayette 8705

Resortas ir Farma$595 
$495 
$295

| ant pardavimo, netoli Chicagos 
$175' ir didelių dirbtuvių. Viskas 
JlrJl atidaryta liuosai dieną ir naktį. 

Biznis iš darbininkų, kurie gau- 
’> na gerą mokestį ant greito par

davimo atiduosiu su visais įtai- 
nedėliomis. symais ir rakandais už $1,000 

 cash. Kasykite Naujienos 
1739 So. Halsted St.

Box 1066.

PRISNINGA ROAD HOUSE

užd

$100
$325

MES užmokėsime cash už jūsų 
automobilių, visokių išdirbysčių ir 
modelių. Mes mokėsime daugiau ne
gu Blue Book vertė. ATLAS Į 
MOTORS Ine., 6039‘ Cottage Grove. Exchange—Mainai

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokiu kai- 

| nų. Lotus, farmas, biznius, eonus, 
r» a nruunH’T morgičius, automobilius. Kas JumsPARDAVIMUI .ice creflni atsibodo, mes parduosime arba 

parlor, kondžių, cigaretų ir ei- mainysime, 
garų. Biznis per ilgus metus 
išdirbtas. Prie Mildos teatro.

3150 So. Halsted St.
Victory 3313.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

A. GRIGAS 
3114 So. Ilalsted Street 

Tel. Victory 4898

iš-

PARDAVIMUI geras restauran- 
tas. Daromas puikus biznis. Pigi 
renda, lietuvių apielinkėj.

4326 So# Kedzie Avenue

PARDAVIMUI beauty parlor,^ ge- į 
ras biznis, “Permanent” mašina. 
Parduosiu pigiai. Gera proga bar- 
beriui. 3320 So. Halsted St.

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetų valandų ke
lionės nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 į 
metus. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 80 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
rių 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 
I ir resoftą sykiu, 

vertybė $125,827.00, 
už $100,000. Cach

SAVININKAS turi parduoti 7 kam
barių medinę rezidenciją, 3714 pėdų 
lotas, karštu vandeniu šildomas, yra 
elektra, 3 karų garažas, $5,500, tik 
81,000 įmokėti. 3810 W. 83rd Place, 
Tel. Republic 2371.ANTRAS PUIKUS PIRKINYS

2 vidutinio dydžio storai, 6 kamb- 
, flatas ir vieno karo garažas. Vienas 
; storas išrendotas už $50 mėnesiui. 
! Ši vieta yra tinkama dėl grosernės, 
! krinučiaus, dry goods šloro ar bile 
kokio biznio, nes vieta yra labai 
Juiki ir smarkiai auganti, netoli 
Jarųuette Parko. Parduosiu arba 
priimsiu į mainus biznį, namą, lo
tus arba nedidelę gražioj vieloj far
mą. Matykite arba pašaukite savi
ninką John Pakalnis (Pakel) 6551 
So. California avė. Hemlock 03(>7.

TREČIAS NAMAS
Tai yra baigiamas statyti 2 flatai 

po 5 kamb. (3 bedruhniai), 3 kam- 
barių flatas beizmente arba galima 
biznį užsidėti vietoj frontines, nes 
yra padaryta dėl štoriuko. Yra vie
nas labai puikus kamb. stoge, karš- 

-r--,---- , tu vandeniu apšildomas pirmas
MES turime dar daugiau senų ir Į floras, 2 mašinų muro garažas, ran- 

nauįų namų, parduosime su. biskiu (|asi ant 69-1 os gatvės. Parduosim 
jmokėjimo. arba mainvsim ant bile ko. Maty-

MES pastatysime jums bįzniąvą rh john Pakalnį. Hemlock 0367. 
ar privati namą bile kur ir priim
sime jūsų seną namą j mainus ar
ba biskj {mokėjimo. Atsilankykit ir 
pasikalbėkit su mumis.
B. R. Pietkievvicz & Co.

Home Builders
2608 West 47th Street

Specialiai Šiai Savaitei « 
2-5 KAMBARIŲ mūrinis naujas 

namas Brighton Parke, priimsiu 2 
morgičius arba biskj įmokėjimo. Tu
ri būt parduotas šią savaitę.

6 KAMBARIŲ bungalow, netoli 
55th & California, mainysiu į gro- 
sernę, bučernę arba 2-4 kambarių 
medinį namą Brighton Parke arba 
bile vietoie.

4 FLATŲ mūrinis namas netoli Į 
63rd St. ir Western, 4-6 kambarių 
fialai, turi būt parduotas tuojau,1 
reikia pinigų. Specialia bargenas 
$30,000.

SAVININKAS parduoda savo mo
dernišką 2 flatų namą, garu šildo
mas, 6-6 kambarių, stikliniai por
čiai, ugnavietė, knygynas, 3 karų 
mūrinis garažas, randasi Marųuette 
Manor, */^l bloko nuo 63 St., tik 
$1000 ar daugiau įmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais.

Phone Prospect 3481

SAVININKAS parduos arba mai
nys tris p<> 2 flatu namus. Didelis 
bargenas. . Savininkas MALPEDE, 
408 S. Ldramie Avė., Austin 6115.

3 FLATŲ. Kaina $3,000. 2’/2 auk
štų namas, prie 536 W. 45th St.,- 2-5 
ir 3 kambarių ant. Didžiausis barge
nas Chicagoj. Tiktai $300 cash, o ki
tus no $30 j mėnesį. Arba mainysiu. 
Renoų j mėnesį apie $60.

JOS. W. HOUGH AND SON 
4213 So. Halsted St.

SAVININKAS labai serga, turi 
narduoti tuojau. Tas ilgai nebus. 
£1500 pigiau, pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį {mokėjimo. 
Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

NEPRALEISKIT ŠIO BARGENO
Savininkas važiuoja į New Yorką, 

priverstas parduoti gražiai dekoruo
tą 6 kambarių murinę rezidenciją, 
ultra modernišką, karstu vandeniu 
šildoma, $2000 pigiau vertės. Turit 
pamatyti, kad įvertinus.

2038 N. 73rd Avė. PARDAVIMUI ar mainui biznia
vas kampinis namas; įplaukų $75 
į mėnesį. Savininkas

568 W. 18th St.

ANT mainų ar pardavimo: 4 fla
tų mūrinis namas, 2 po 5 kamba
rius, 2 i 
(line cottage nz.paamj ji-. .
811,000. Namas randasi tarpe 31 ir Bendra 
35 gt. ant Lowe Avė. Mainysiu ant parduosiu

40%, likusius morgičių.
Geriausia pirkinys!

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

po 4 kamb. ir 4 ruimų me- arfoa farma 
ottage užpakalyje. Kaina“ , *

2 flatų namo Brightin Parke ar 
Marųuette Manor. Atsišaukit:

738 VV.,18 Street.

ANT mainų naujas kampinis 9 
flatų po 5 kambarius mūrinis na
mas, su naujausios mados įtaisy
mais, garu šildomas. Namas rauda- 

, si labai gražioj South Side apielin- 
noriu parduoti vieną. Atsišau- kčj. Mainysiu ant road house bile 

: kur aplinkui Chicagos, ant State 
Į kelio. Atsišaukit:

738 VV. 18 Street.
Kampas Halsted

Gali SU“ 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Geras bargenas. Turiu du biz-j 
niu, i . * ” ’
kit greitai. 716 W. 31st St. State

PARDAVIMUI saldainių, cigarų! 
ir žurnalų krautuvė. Pardavimo prie
žastis, važiuoju Lietuvon. Fikčeriai 
yra verti daugiau du tūkstančiu do
lerių. Parduosiu už $1500.

1733 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė. į 
Geras cash biznis. Renda $45.00 su 
4 kambariais pragyvenimui. Priim
siu morgičius arba kontraktą mai
nais. < 5702 So. Racine Avė.

ANT mainų 6 kambarių bunga- 
low, 2 kari} garažas, su vienu ake
liu žemės, labai gražioj vietij, Chi
cagoj. Kaina $15,000. Mainysiu ant 
6, 4 ar 2 fialų mūrinio namo. At-Į 
sišaukit:

738 VV..18 Street.
. Kampas Halsted

ANT mainų 2 flatų po 7 kamba-
PARDAVIMUI ice cream parlor.' rius murinis mimas, karštu vande- 

Yra cigarų, cigaretų ir notions. Taip Į niu apšildomas, 3 karų garažas, 
pat turiu ant pardavimo restauran- Į 
ta labai pigiai. Atsišaukite 

3302 So. Halsted St.

Mainysiu į 2 Datų narna P,o 4 ar 5 
kambarius, medini ar mūrinį namą 
Brighton Parke. Atsišaukit:

738 \V. 18 Street.

PARDAVIMUI hardvvare krautu
vė ir taisymo šapa ir 2 aukštų me
dinis namas. Gera proga. 224 W. 
47th St., Tel. Boulevard 8455.

PARDAVIMUI grosernė ir deli
katesen, 5 kambariai gyvenimui, ly
nas, $40 i mėnesį. Puikioj apielin- 
kėj, didelis biznis, parduodu dėl 
ligos. 715 W. 48th Pi.

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

4447 So. Wentworth Avė.

part-

PARDAVIMUI fancy goods i 
millinery. Parduosiu pigiai. Priežas
tis — liga. Tel. Yards 4475.

PARSIDUODA kepykla, keksu ir 
ruginės duonos, labai pigiai. Tei
singas pasiūlymas nebus atmestas. 
Atsišaukit Aušros Knygynas, 3210 
So. Halsted St., Bok 299.

PARDAV1MUI delikatesen, saldai
nių ir mokyklos reikmenų krautu
vė, skersai kelio nuo didelės mokyk
los, atiduosiu už $825, renda $40 ir 
3 kambariai iš užpakalio. Išmokė
jimais. 6547 So. May St.

Extra Mainai
IŠSIMAINO puikus 5kių kamba

rių bungalow, su 2-jų karų garažu, 
mainysiu ant seno namo, senoj apie- 
linkėj, arba ant cottages.

IŠSIMAINO bizniavas namas, što
ras ir 2 flatai, su 2 karų muro ga
ražu, mainysiu ant 2-jų flatų pri- 
vate namo, arba bizniavų lotų, ar 
bungalow.

IŠSIMAINO 6ių flatų puikus na
mas, su 4 karų muro garažu, mai
nysiu ant mažesnio namo, summer 
resort, arba ant ne didelios farmos 
ir netoli nuo Chicagos.

IŠSIMAINO 13 flatų kampinis 
muro namas, mainysiu ant kelių na
mų senoj apielinkėj.

IŠSIMAINO puiki farma, 39 ake- 
~ Į rių, VVisconsin Valstijoj, mainysiu 
ir ant namo, nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO kampiniai bizniavi 
lotai, ant Archer Avė., tinkami dėl 
gazolino stoties, arba Road House, 
mainysiu ant bungalow, arba pri- 
vate lotų.

IŠSIMAINO lotas 55x155, Auro
ra, III., mainysiu ant automobilio, 
bučemės arba ne didelio namo.

IŠSIMAINO puikus garažas, mai
nysiu ant didelio namo.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

4108 Archer Avenue 
Phone Lafayette 5107

HARDVVARE štoras 
daro gerą biznį, labai 
kė, renda labai pigi, 
giai arba mainys ant 

203 E. 69th

pardavimui, 
gera apielin- 
Parduos pi-1 
lotų. 
St.

PIRMI morgičiai išsimaino ant 
namo $7,000.00. 7% su primoksimo 
kožną 6 mėnesių.

PARDAVIMUI pusė grosernės pi 
giai. 3253 S. Normai avė.

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

PARDAVIMUI grosernė ir kitų 
smulkmenų krautuve, pigiai. 729 W. 
181h St.

2 FLATAI 5—6 ruimai, 6521-23 
So. Carpenter St. Mainysiu į biznį.

Pašaukit I^afayette 7193 iš ryto

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

1816 Canaiport Avė.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
elektrinė čeverykų taisymo šapa, su 
viso ds i 
randasi geroje apielinkėje. 1605 XV. 
Garlield Boulevard.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ farma, su budinkais, 
mašinomis, gyvuliais, stubos rakan
dais, užsėtais laukais ir automobi-čeverykų taisymo šapa, su dais, užsėtais laukais ir automobi- 

moderniškomis mašinomis, liūs. K. MARKUS, Box 75, Fount-
ain, Mich.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Renda $40. Parduosiu arba mai
nysiu ant bungalow. Priimsiu ir 
pusininką. Agentai neatsišaukit. 
Phone Victory 6711.

INDIANA FARMOS
Prieš pirkimą matykit mus. Tu

rim virš 200 fannų išsirinkimui.
F. H. Hayne Farm Agency 

749 Brondvvay, 
GARY, INDIANA

MODERNIŠKA 120 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambariu stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 

i fikuotos karvės, bargenas už 
$75,000.

J. H. SCHAĖFER & CO., 
803 Ridge Avė., Wiimette

Phone 364

FARMOS
Norėdami pirkti geras ukes ir 

teisingai, matykit mus ir. musų ko
loniją pirmiausiai.

Rašykit J
PILYPAS Ųt MATTIX

R. 2. Box 83, Scottvilyj, Mich.

PROGA PIRMAM ATSI LANKIUS
80 akrų geros žemės, 5 kamb. na

mas, tvartas, garažas ir kiti budi li
kai. Taipgi 3 karvės, 2 telyčios, 2 
arkliai ir paukščių. Randasi 
Ludington, Michigan. Kaina 
$2800; jmokėti $1800.

K. .1. MACKE & CO. 
2436 West 59th St.
Tel. Prospect 3140

a rti 
tik

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

PARDAVIMUI arba rendon puikus 
ant dviejų lotų garažius, ant Wes
te rn Avė. Atsišaukite 1626 South 
Robey Street.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 po 5 kambarius, Oak trim- 
ing, ice box, iron boards, laundry 
tuos, 2 karų garažas. Kaina $10,000, 
cash $2,000.

7044 Archer Avė.
Phone Prospect 2559

PARDAVIMUI per savininkų 3 
flatų mūrinis namas po 5 kambarius 
kiekvienas flatas, platus lotas, ne
toli Douglas Park.. 2717 W. 16th St.

Pigus Namai 
lubų aukšto mūrinis na- 
2—6 kamlxirių gyveni- 
aukštas skiepas, kaina

2 
mas, 
mai, 
$12,500, įmokėti $2500, likusią 
paskolą lengvais išmokėjimais.

Vienas gražiausių namų ant 
Bridgeporto, 2 lubų aukšto, 7 
flatai, vėliausios mados įtaisy
mai. Kaina žema, 3403-5-7 So. 
Lowe Avė.

M. J. KIRAS 
3335 So. Halsted St.

$500 PIGIAU
Parduosiu modernišką muri

ni bungalow už $9,500. Mes tu
rime namų materiolo biznį ir 
tas yra “foreclosure”, lotas 
30x125, naujai dekoruotas, garu 
šildomas įmūrytas plpmbingas, 
tik $1500 įmokėti, savininkas 
Virginia 1050. j.

DAR VIENAS
Tiktai pradedamas statyti ant 71 

gatvės. Tai bus 5 flatai, 2 nedideli 
štoriukai arba galima palikti į vie
ną ir 2 mašinų garažas. Parduosiu 
arba mainysiu. Pirkite kol tiktai 
pradedama statyti, taip darydami 
nemažai sutaupinsite. 

Pašaukite Hemlock 0367. X , 4

Taipgi jei tamsta manote statyti 
bile kokį namą, dėl teisingo išroka- 
vimo pasaukite mane. Aš statau vi
sokius namus bile kurioj' miesto 
dalyj. Turiu lotų geriausiose vieto
se. Aš pampinu dėl savo kostume- 
rių pirnips, antrus ir jei reikia tre
čius morgičius.

JOHN PAKALNIS (Pakel) 
6551 So. California avė.

Hemlock 0367 
Generalis Kontraktorius 

 -—--------------------- 
EXTRA SPECIALIS BARGENAS 

x 6 flatų mūrinis namas p
SUVIS pigiai Parduosiu 2 po 4 barius, kiekvienas pečium 

medinį namą, šilą galima nupirkti nas šildomas, 2 karų garažas, 
su mažu įmokėjimu. 1010 So. 'Jai- pėdų kampinis lotas $255, kaina 
man avė. Lafayette 4267. | $23,000.

--------------------- ; Savininkas
5542 So. Aberdeen St.

PARDAVIMUI 
kambarius, 
siu į 
$3,950. Naujas storas ir 5 kambariai 
užpakalyj, namas yra 4448 South 
VVestern Avė.

3817 S. Spaulding Avė.

namas, 2 po 4 
parduosiu arba mainy- 

lotą arba mašina, * kaina

SPECIALIS BARGENAS
Pardavimui bizniavas lotas apie 

25 pėdos, randasi 69 St. ir Boek- i 
well. 2321 VV. 69 St.

6 kam- 
ir fur- 

50 
tik

PEKARNĖ su namu pardavimui 
arba mainymui ant rezidencijos na
mo. 3548 Emerald Avė.

6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
lotas 30 pėdų, randasi arti Mar- 
ųuette Parko. Turi būt parduotas 
šią savaitę, kaina $8,500; galit pirk
ti su $500 ir tuojau kraustytės.

WALTER J. PAUL'
6601 SJ Westem Republic 4170
3236 W; 55th St. Hemlock 2389

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

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

5730 So. VVhipnle St. 
Raktai randasi

3211 VV. 63rd St., Hemlock 4900

$500 PIGIAU, naujas oct. frontu 
mūrinis. 5 kamb. karštu vandeniu 
šildomap, stikliniai porčiai, viškai, 
garažas, cementuota gatvė, 21 min. 
važiavimo iki vidurmiesčiuį, parduo
du dėl1 mirties. 5237 N. Langlade 
Avė., Pahsade 8772.

$100 ĮMOKĖTI arba lotą, j 2 fla
tų namą, 61 St. ir Champlain Avė. 
Geras dėl rooming house.

Plaza 4411

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS

Wisconsino virtinės ežerų,

--------------------w.
PIRK nuo savininko, nemokėsi; 

komišeną. Parsiduoda bizniavas na-! 
mas arba mainysiu ant mažesnio;! 
tinka visokiam bizniui, i 
svetimtaučiais, fabrikų 
Dabartinis biznis yra restoranas. 

1338 W. 59th St.
Tel. Englewood 9449

Prie _____T___
kiekvieną savaitę, pradedant gegu
žio 12

$10
Transportacija, hotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

nes mes galim nuvežti 
bežiuotą skaičių žmonių, 
musų miškų apaugusius 
inius, 75x150, $150, išmokėjimais, 
::0% įmokėti, kitus po $5 į savaitę. 
Phone Wabash 6593 arba rašykit 
,ong Lake Woodlands. Room 522, 
66 W. Jackson Blvd., Chicago.

Pardavinėtojų reikia.

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit 

vasarna-
Patarimas Publikai!

Ar žinai, kad su pirkimu, mainy
mu ir pardavimu turto, morgičių rei
kalais, notariališku* raštu padarytum

yra patartina kriep
REIKALINGA namų, vidutinio di- pinigų ir laivakorčių siuntimu — 
irno, mainyt ant lotų arba ma- VISADOS yra patartina kriep-

i ties pas

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

apgyventa durno, mainyt ant lotų 
distrikte.' žesnių namų.

C. P. SUROMSKIS
Real Estate

3352 So. Halsted
Yards 6751

& CO.
St.

PARDAVIMUI -mūrinis kampas,

pas, 2 mašinom garažas ir automo- P° 4 kambarius mūrinis namas, toi- ■
štoras, 5 kambariai, viškai ir skle-

bilis Chrysler. Viską sykiu parduo
du pigiai, nes pabaigoj šitot mė
nesio išvažiuoju į Lietuvą. Savi
ninkas ant vietos. 3432 S. Morgan 
St. Boulevard 5976.

PARDAVIMUI 3 aukštų 6 flatų Į

lėtai vidui. Elektra ir gasas.
722 W. 21 st Place

BRIGHTON PARK BARGENAS 
5-5 kambarių naujas muro namas 

: ir nedidelis Storas, netoli lietuvių 
DEL žmonos ligos priverstas esu bažnyčios, vandeniu šildomas. Kai- 

parduoti medinį namą, 2 flatų po na labai
6 kambarių, beveik dykai. Galima 
nupirkti mažai įmokėjus. Namas 
randasi 4325 S. VVood St. Savinin
kas 1058 N. Robey St.

pigi. Savininkas 
JUOZAS VILIMAS

4558 So. Washtenaw Avė.
Tel. Virginia 2054

j 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.

MES turime keletą 2 flatinių na
mų, kuriuos parduosime po $2500 
įmokėjus, kitus lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Taipgi 12 fia
lų ir 6 flatų namus. Jei norite pui
kių bargenų, pasimatykit su mumis 
šiandie.

D’ALESANDRE
3043!6 Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

PARSIDUODA dviejų pagyveni
mų medinis namas, 5 ir 6 kamba
riai, moderniškas, 2 karų garažas, 
arba mainysiu j mūrinį namą.

5405 S. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI 5-5 kambarių, nau
jas mūrinis narnas, atskiri šildymui 
pečiai, $11,500. 1830 So. Fairfield 
Avė., Kedzie 4372.

NAUJAS muro namas, 3 flatai po 
6 kambarius, parduosiu arba mai
nysiu ant bizniavo namo arba lotų. 
Didelis bargenas. Priežastis — pa
likau našlė. Namas randasi 61 ir 
Sacramento Avė. Mrs. Kekovich. 
Tel. Republic 5667.

PATARIMAS
Jeigu esi pasiryžęs pirkti ar mai

nyti turtą, tai rasi visokių kainų 
stiibų, lotų ir biznių, pagal norą ir 
reikalavimą. Taipgi reikale morgi
čių ir notariališkų raštų padarymo 
yra patariama kreiptis pas

Z. S. Mickęvlce and Co.
2505 W. 63| St., Chicago 

Hemlock 0800—0801
Jų biznis yra didelis, pertai kai

nos yra žemos.

PARDAVIMUO 2 flatų mūrinis na
mas, 5 ir 6 kambariai, karštu van
deniu apšildomas, 2 karų garažas. 
Parduosiu labai pigiai už $8,500.

John G. Mežlaiškis, 
2453 West 71st Street 

Republic 4537

Parduosiu labai

PARDAVIMUI lotas, randase tarp 
68 ir 69th ir Rockwell St. vidury 
bloko. Savininkas: A. Pūkas, 837 W. 
33rd Place.

Štai yra bargenas. Parduosiu pi
giau negu man kainavo Bkambarių 
mūrinį bungalovv, ką tik užbaigti, 
5228-25 So. Kilpatrick Avė., pusė 
bloko j pietus nuo Archer Avė., kai
na $6700. Apšildomi. Savininkai bus 
ant vietos nedėlioj nuo 11 iki 4. 
JOS CHAPULIS, 1808 So. Ashland 
Avė., Canal 4840.

DIDŽIAUSIS bargenas Chicagoj. 
3 aukštų mūrinis namas, didelė krau
tuvė ir mitingams svetainė, 14 fla
tų, visi pečiais šildomi, metinių ren- 
dų $3600, kaina $27,500 ir tik $4000 
cash, kitus išmokėjimais. Wm. KO- 
LACEK & SON, 2082 Milvvaukėe 
Avė., Humboldt 0043.

Pardavimui arba
' Mainymui

4 kambarių cottage su garadžium, 
randasi Brighton Park. Savininkas 
mainys ant bile kokio biznio.

4 pagyvenimų mūrinis namas tin
kamas mažam bizniui. Randasi prie 
šv. Jurgio bažnyčios. Įniokėt $500 
kitus kaip rendą. Savininkas mai
nys ant farmos arba lotų.

2 lotai išsimaino ant namo.
GAZOLINO Stašinas ir automo

bilių taisymo šapa parsiduoda la
bai pigiai. Savininkas mainys ant 
namo arba lotų.
C. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted St.

Phone Yards 6751

PARDAVIMUI % akro, 3 kamba
riu cottage, yra vana, elektra, te
lefonas, netoli nuo Crawl’ord Avė., 
tiltas bus užbaigtas kitą pavasarį, 
kaina $5500 tik šį mėnesį. 4446 So. 
Komensky avė.

NORIU pirkti už cash rezidenci
jų ir biznio namų, kurios butų tai4- 
pe 69 ir 73 ir California ir Western 
Avė. Taipgi 20 iki 40 akrų farmą, 
75 mylios nuo Chicagos.

J. A. LYNCH
40 N. Dcarborn St, Central 3651

PARDAVIMUI arba mainy
mui — N. W. kampas 65 & Mo- 
zart, 4 flatai po 4 kambarius, 
garu šildomas, moderniškas. 
Bargenas greitam /pardavimui. 
Priimsiu lotus. Savininkas Tel. 
Crawford 4451.

PARDAVIMUI. Tokio didelio bar- 
geno niekur negalima gauti, kaip 
Cicero, 111. 3 pragyvenimų muro 
namas, 2 prag. po 5 kambarius ir 
1 po 4 kambarių. Vanos, elektra, 
gasas, porčiai apdaryti. Taksų tik 
moka $50 į metus, o kiek reikia už 
tokį namą mokėt Chicagoj? Savi
ninkas nori parduoti . greitai, nes 
apleidžia šitą šalį. Prekė to namo 
yra labai pigi,— tiktai $10500. Ne
praleiskite geros progos. Ben. J. 
Kazanauskas, 2242 VV. 23 Place.

PARDAVIMUI, lotas 75x125, įren
gtas su 3-4 kambarių apt. ir 2-4 
kambariu apt. prie 3941-5 S. Wells 
St. Medinis namas, labai gerame 
stovyje, kaina $6,000, cash $2,000.

H. J. COLEMAN and CO. 
T29 E. Pershing Road 

Blvd. 7769

PARDAVIMUI biznio prapertė ir 
soft drink parloris, 13 pagyvenimo 
kambariai ir 7 kambarių namukas 
užpakalyj. Gera išdirbta vieta per 
20 metų; dirbtuvių distrikte.

4020 Normai Avenue 
Ant kampo, vienos durys j šiaurę 

Nuo 9 iki 4 po piet

BERWYN
Pardavimui 4 bungalovvs po G 

kambarius, karštu vandeniu šildo-

Bungalows Už
$500

{mokėjus
paskutinė proga įsigyti vie- 

ultra moderniškų namų. 
$75 į mėnesį. Skam-

Jūsų 
ną ?ių 
Ir po 
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant jūsų loto gražu, mo
dernišką namą. Visas namas bus iš 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas,. vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

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

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Kampinis 8 flatų mūrinis na

mas, 6-4 ir 2-5 kambarių, vienų me
tų senumo. į Marųųette Manor, 
100% išrenduotas, $6500 cash. Vei- 
kit greit, šaukit FRED WILKEN, 
6357 So. Kedzie Avė., Prospect 3000.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

Už $250 iki $500 nupirksite nau- 
mi, lotai 32x125, yra ledaunės, pro- ją 5 kambarių murinę bungnlow, 
sinimui lentos, viskas naujos ma-loctagon frontu, furnas šildomas, 
dos, $250 cash ar daugiau, kitus, vėliausios mados, kaina $7500, $55 
kaip rendą. Informacijų šaukit į mėnesį, įskaitant nuošimčius. 
Belmont 9721 arba Merrimac 8667 5635 Irving Park blvd. Kild. 5773,


