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Rumanijoj įvyko di
delių valstiečių ne
ramumų ir riaušių
Neramumai buvo 

pagalba 
valdžios 
spaudai

kariuomenės 
patrempti;

cenzūra
nieko apie

aštri 
neleidžia 

tai rašyti

BUCIiARESTAS. 
geg. 11. 
ninku delegatams grįžus iš lai* Į 
kyto Albajulijoj praeitą sek-| 
madienį milžiniško valstiečių? 
kongreso, Biharo provincijoj Į 
įvykę didelių neramumų, riau-! 
šių ir kraujo liejimo.

Ūkininkai bandę išvyti val
džios paskirtus valdininkus, 
kas jiems daugiur ir pavykę, 
bet žandarmerijai ir karei
viams įsimaišius, riaušės paga
liau buvę patremptos.

Cenzūra neleido laikraščiams 
skelbti žinių apie tuos neramu
mus ir paduoti, kiek žmonių 
buvo užmušta ir sužeista.

Rumunija, 
Praneša, kad uki-

Katastrofingas feięr 
verkų sĮjropinuH*

DŪLI I II, Minb., geg. 11.
Vienoj feierverkų krautuvėj į- 
vyko sprogstamų medžiagų eks- 
pliczija, kurios k ratilu vės sa
vininkas E. Campbell buvo pa
vojingai sužeistas, o vienas 
John Erirkson užmuštas. Krau
tuvė buvo sugriauta. Daugelio 
artimų trobų langai buvo iš
nešti.

Orlaivis jūrėse pa 
ėmė nuo garlaivio 

pasažierių
NE\V YORKAS, geg. 11.—Kai

jau
nuo

Arba: skraidyti per Atlantą te
gul kas susilygina su kregž
dele
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:Japonai okupavo
MEKSIKOS MIESTAS, geg. 

11. — Praneša, kad paskilbęs 
banditų vadas Marcele Ruiz 
[’.enolia tapęs vyriausybės su
gautas ir sušaudytas. Ci nokia 
<u savo banda pastaruoju laiku 
užpuldinėjo keleivių au tome

lius ii’ apiplėšė keletą mieste-

Naujas “pasaulio san
daros 'ambasadorius” —-- - I

Santungo provinci
jos sostinę Tsinaną

Kinų kariuomenė betgi atsisakė 
pasiduoti japonams; gatvėse 
eina žiaurios kautynės

Kaip Rumunijos valdžia sutruk-; 
dė valstiečių kelionę į sostinę

VIENA, Austrija, geg. 11.— 
Arbeiter Zeitung’os gauti iš 
Bucharesto pranešimai 
kad Trrnsylvanijoj buvęs įvy-i 
kęs ginkluotas valstiečių sukili-i 
mas, kurs betgi buvęs Ruma- 
nijos valdžios pat-pradžioj pa 
tremptas greitai pavartotomis 
kariuomenės jėgomis. Dideli 
valstiečių būriai buvę jau paė
mę tris geležinkelio stotis ne
toli nuo Albajulijos, nusitarė 
en masse keliauti į uostinę Bu- 
ch a ręstą.

Pranešimas sako, kad daug]

sako, J antl»-

i Londoną pasažierinis garlai
vis American Trader buvo 
vandenyne apie tris mylias 
Ambrose švyturio, garlaivį 
iivijo Jungtinių Valstybių
mijos oro tarnybos orlaivis 
TC-5, nusileido ant užpakalinio 
garlaivio denio, paėmė nuo lai
vo ^ieną pasažierių, pakilo vėl 
i orą ir grįžo atgal j Lake- 
hurst, N. J., laivyno aviacijos 
<totį, tuo tarpu kai garlaivis 
tęsė toliau savo kelionę per At-

i Atlantic and Pacific Photo l

Mirusio aviatoriaus Floydo Bennetto laidotuvės. Lydėtojų procesija lydi kūną pro vartus į Na
cionalinius Arlingtono kapus, balandžio 27. Lakūnas Bennett mirė, bandydamas suteikti pagalbos 
monoplano “Bremen” įgulai Greenly saloj.

nas Irancuzų ūkininkas, gyve
nąs Saint Avolde, Mozelio de
partamente, pagavo kregždę.

kregždės sparnu jis priri- 
parašęs, šitokįso, rnažvti laiš 

*> I

jos kongrese, jų tarp*' 27,(MM)

nai apsiginklavę, bat valdžia; 
žinias apie tai nugniaužus.

Pasak Arbeiter Zeitung’os 
korespondt nto, visose Transyl-1 
vanijos Alpių viršūnėse vals
tiečiai buvo uždegę laužus, tuo 
duodami žinot savo broliams, 
kilti. Tuo tarpu delegatai AL; 
kad atėjus valanda visiems su- 
bajulijos kongrese patyrę, kad 
valdžia paėmus visus trauki
nius kariuomenės tikslams, taip 
kad pavartoti juos masių kelio
nei į sostinę nebebuvo galima. 
Todėl, ažuot rizikavę penkias 
dienas žygiuoti pėstiems į Bu- 
charestą, kongreso dalyvių bu
liai išsisklaidę ir grįžę namo.

Kap. Wilkins apleido 
Špicbergeną

OSLO, Norvegija, geg. 11.— 
Praneša, kad kap. \Vilkins ir 
įeit. Eilson šiandie apleidę 
Green Barborą, Špicbergene, 
ruonių
Hobby. Manoma, 
dienį jie atplauks į Tromsoe, 
Norvegijoj.

medžiojamuoju laivu 
kad pirma-

Dvi mažos farmerio 
dukters žuvo ugny

ST. HILA1RE, Minn., geg. 
11. — Dvi netoli nuo čia gy
venančio farmerio Carlo DahL 
greno dukters, viena ketverių, 
antra dešimties metų amžiaus, 
žuvo gaisre, kuris sunaikino jų 
namus. Tėvas, motina ir du ma
ži sūnus išsigelbėjo.

Afganistano .. valdovas 
Leningrade

LENINGRADAS, geg. 11 — 
Emiras Amanullah, Afganista
no valdovas, atvyko į Lening *a- 
dą. Jam ir jo svitai, koj jie 
čia bus, pavesti gyvent buvu
sieji carų Žiemos Bumai.

Britai pritaria Kel 
loggo nekariavimo 

sutarties planui

Unijos konvencija pri
pažino N 

streiką
siuvėju

Baisi Vokietijos tei 
smo klaida

Tai dar pirmas atsitikimas, 
: kur orlaivis buvo nusileidęs ant 
1 oasažierinio garlaivio pasažie- 
I riaus paimti.

šitą eksperimentą padarė ar
mijos oro tarnyba išvien 
Jungtinių Valstybių laivų ko
misija tikslu demonstruoti ga
limumą perkelti pasažierius ir 
>>ašto siuntinius nuo garlaivių! reišk6 ka<1 j>i«ižiOsi<.s Britani- 
• ••• • ll --1 - • f

į jos valdžia pritarianti tokiam 
Įtrkos sutarties projektui, ku- 
I i i Jungtinės Valstybės siūlo, ir 
i tam atsiekti veiksianti bendrai 
pertraktacijose su kitomis su- 

1 i interesuotomis valstybėmis.
I Britų atsakymas dėl Amerikos
' pasiūlymo jau esąs sutaisytas

■ ! ir siunčiamas dominijoms, 
au idant jos dėl jo pasisakytų. Kai 

tik busiąs gautas jų pritarimas, 
’>a nota busianti įteikta Jungtinių

i Valstybių ambasadoriui Hough- 
tonui.

i orlaivius ir atbulai.

šu

Japonija laukia baisios 
tifono audros

TOKK), Japonija, 
Oro biuras išleido 
kad šią naktį, apie 
Japoniją ištiksianti 
d ra, taip smarki,

įspėjimą, I 
vidurnaktį, j 
tifono 
kokios 

ponija dar neturėjus per 
starus dvidešimt penkerius 
lūs.

[šį atvejį duokdie, kad japo
nų oro pranašai butų ne geres
ni už oficialius oro pranašus 
ausų Chicagoje.]

Susekta slapta gyvulių 
skerdykla

joj gyvulius pil. Ve-

kur gyvuliai buvo 
rasti paskersti gyvu-

KAUNAS.— Panemunės nuo
vados policijos valdininkas su
sekė slaptą gyvulių skerdyklą. 
Skerdyklą laikė savo namuose, 
Vytauto gatvėje 56 Nr., ir slap
tai piovė 
beris.

Tvarte, 
plaunami,
liai — karvės, veršiai, avys. Čio
nai nebuvo prisilaikoma jokių 
higienos reikalavimų. Paskersti 
gyvuliai gulėjo ant mėšlų vie
nam tvarte su arkliais ir šuni
mis.

Vėberis traukiamas 
atsakomybėn.

ir 
per-

Laukia dominijų pritarimo 
žada bendradarbiauti 
traktacijcse su kitomis vals
tybėmis

BOSTON, Mass., geg. 11. — 
Laikoma čia International La- 
dies’ Garment Workers unijos 
konvencija pripažino visuotinį 
moterų rūbų siuvėjų streiką 
New Yorke.

viePasmerkė mirties bausmei 
ną buvusį karo neiaisvį, kurs, 
pasirodė, buvo visai nekaltas 
žmogus.

“19271 m. vasarą

ūkininko namuose Saint Avol
de, Francijoje, Grįšiu vėl 
bet savo šeimininkui turiu 
nešti žinią, kur aš buvau 
kus.”

as gyvenau

ten 
p ar

LONDONAS, geg. 11. — Bri
tų užsienio reikalu ministeris 
Chambcrlain parlamente pa-

Bilius sutrumpinti dar
bą paštininkams šešta

dieniais

WASHINGTONAS, geg.
Senatas priėmė pašto 

nautojų keturių valandų- darbo 
dienos šeštadieniais bilių. Bi
lius pasiųstas atstovų butui.

Atstovų buto ir senato pri
imtas bilius, kuriuo einant paš
to klerkai, dirbą naktį, turi 
gaut 10 nuo. priedo, pasiųstas 
prezidentui pasirašyti.

11. 
ta r-

MOTERIŠKĖ NUSIŽUDĖ DEL 
AVIATORIAUS MIRTIES

N.EW YORKAS, geg. 11. — 
Gazu nusitroškino Mrs. Jean 
Lebrun,

“Guze” Jungtinėse Val
stybėse bus žymiai 

brangesnė 1
Kanados degtinės eksporto kom

panijos su $500,000,000 ka
pitalo susilieja da ktan

TORONTO, Ontario, Kanada, 
geg. 11. “Sausose” Jungtinė
se Valstybėse kaina degtinei 
žymiai pašoks aukštyn, kadan
gi Kanados degtinės eksporto 
kompanijos susiliejo daiktai), 
sudarydamos vadinamą Distil- 
lers’ Export Corix>ration of 
Canada, Ltd., kapitalizuotą 
$5(M),C00,(XM)! Pirmas jos žings
nis busiąs pabranginti kainą 
degtinei bent dviem doleriais 
keisui.

šmugeli uoto jai turės ne tik mo
kėti brangiau už degtinę, bet 
ir mokėti “cash”.

Nobile dirižablis buvo 
priverstas grįžti atgal

KINUS BAY, 
geg. 11. — Nobile

Špicbergenas, 
dirižablis

šiaurinio ašigalio 
dėl nepalankaus oro po septy
nių valandų grįžo atgal.

sritis, bet

Didelis gaisras Oil City
•oškino Mrs. Jean OIL CITY, Pa., geg. 11. _

Nashvillės (Tenn.) J Kilęs dėl nežinomos priežasties 
teismo l ^vietin10 komisaro Tigarto se- gaisras nušlavė daugiau kaip 

šuo. Nuo laiko, kai užsimušė bloką namų pačiame biznio
plasnojančio aeroplano išradė
jas Leonąrd Bonney, daryda
mas skridimo bandymus, Mrs.Geležinkeliečiai nori 6

Valandą darbo dienos Lebrun buvo labai susikrimtus.

•entre. Nuostoliai siekia apie 
$600,000.

CLEVELAND, Ohio, geg. 11.
— Brotherhood
Trainmen unijos
’>asisakė už šešių 
bo dieną, vietoj
’andų darbo dienos.

of Railroad: 
konyencija 

valandų

Lietuvos Vokietijos 
rybos prasidėjo

NUŠOVĖ ŽMONĄ IR PATS 
NUSIŽUDĖ

dar-
va- _  ,

de Santo nušovė savo žmoną, 
pašovė jos seserį ir pats persi- 

de- šovė. Jis mirė nugabentas į 
ligoninę.

DĖS MO1NES, Imva, geg. 11.
Vietos gyventojas Mathew

Chicagai ir apielinkd 
falinis oro biuras šiai 
pranašauja:

o

fede- 
dienai

vėsu;

BERLYNAS. — Balandžio 19 I 
dieną vokiečių užsienių reika
lų ministerijos rūmuose prasi
dėjo vokiečių lietuvių prekybos 
derybos, paremtos didžiausio 
palankumo principu.

Sniegas ir šaltis Austrijoj
VIENA, Austrija, geg. 11.— 

Aukštutinėj Austrijoj prisnigo 
daug sniego. Užėjęs ^papras
tas šaltis daro skaudžios žalos 
vaisių sodams.

Iš viso gražu ir vis 
stiprokas žiemių ir žiemių ry
tų krypties vėjas.

Sekmadienį gražu ir vešu.
Vakar temperatūros buvo 

tarp 61° ir 46° F.
šiandie saulė teka 5:35, lei

džiasi 7:58. Menuo teka 2:23 
ryto.

vienas bu-
Jonas Ja- 

[o gal lielu- 
del nužudy- 

sužieduotinės

.netais Strelitze buvo teismo 
pasmerktas mirties bausmei, ir 
įaskui nužudytas, 

vęs karo nelaisvis, 
kubovskis, rusas 
m?], kaltinamas 
mo mažo savo 
pavainikio vaiko.

Jakubcvskis gynėsi, kad jis 
nekaltas, tečiau nieko nepadėjo. 
Visi maldavimai susimilimo bu
žo atmesti, kadangi, pasak tei
sėjo, “įrodymai yra taip aiš
kus, jogei nelieka nė. jokios 
abejonės, kad pasmerktasis yra 
kaltas.”

Ir štai dabar pasirodė, kad 
Jakubovskis buvo pasmerktas 
ir nužudytas visai nekaltai.

Prieš keletą mėnesių vienas 
Berlyno laikraščių i-eporteris 
knaipoje (saliune) netyčiomis 
nugirdo vieną svarbiausių pro- i 
kuraturos liudininkų pasako
jant kitam savo draugui tokių 
dalykų ryšy su Jakubovskio 
kyla, kad jis gyvai susidomėjo. 
Reporteris ėmė dalyką tyrinėti,
ir ant galo pareikalavo, kad j kurią jie surengė 
Jakubovskio byla butų iš nau
jo tardoma. Vyriausybė, po il
gų svyravimų, pagaliau sutiko.

Trys buvę prokuratūros liu
dininkai, kurie liudijo prieš Ja
le ubovskį, dabar jau areštuoti, 
patys kaltinami dėl žmogžudy- 
bės, dėl kurios nekaltai buvo 
nužudytas Jakubovskis.

Šita teismo nedovanotina 
klaida dabar Vokietijoje pada
rė dideles sensacijos, juo la
kiau, kad procese teisėjas bu
vo nepciTnaldaujamai nusistatęs 
prieš kaltinamąjį.

Ir pairkštelį paleido.
Andai kregždelė vėl parlėkė 

į francujzų ūkininko namus, 
šeimininkas ją sugavo ir po jos 
sparneliu rado naują raščiuką. 
Jame buvo parašyta:

“Per žiemą aš gyvenau kur
pių meisterio Juozapo Bady na
muose, Marti nikos Saloje. Jis 
įteikė man parnešti pirmesniam 
mano šeimininkui nuoširdžiau
siu sveikinimu.” . I A

[iMartinika yra viena Pran
cūzų Vakarų Indijos sala, 43 
mylių ilgumo, su apie 380 ket
virtainių mylių plotu, turinti 
arti 200 tūkstančių gyventojų, 
'loję saloj 1908 metais įvyko 
baisus žemės drebėjimas ir 
Mont Pelee ugniakalnio išsiver
žimas, kurio buvo sunaikintas 
St. Pierre miestas su visais jo 
gyventojais. Iš Francijos į Mar- 
tinikos salą yra apie 3,000 
mylių.]

1

Bedarbių demonstraci
ja nutraukė parlamentą

ADELAIDE, Australija, geg. 
11. — Bedarbių demonstracija, 

reikalauda
mi valdžios pašalpos, privertė
Pietų Australijos parlamentą 
nutraukti savo posėdį.

PJŪKLAS UŽMUŠĖ FARMERJ

THIEF RIVER FALLS, 
Minu., geg. 11. — Nelaiminga 
mirtimi mirė netoli nuo čia 
gyvenąs farmerys Fied Eick- 
ler. Piaunant medžius, sulužo 
motorinis piuklas ir viena jo 
skeveldra sulindo farmeriui į 
pilvą.

-- - [Nori apribotu prez 
Mirė Serbentą, lietuvių kandidatų kampam- 

socialistas revoliu- ‘ ‘ ’
cionierius jos išlaidas

WASHINGTONAS, geg. 11. 
— Senatorius Cutting (rep., 
N. M.) įnešė bilių apriboti kan
didatų nominacijai į preziden-

Kauno “Musų Vilniaus Ži
nios“ balandžio 23 d. paduoda 
žinią iš latvių laikraščių, kad 
Prahoje, Čechoslovakijoj, mirę« tūs"išlaidas'’iid'»i’o,(M)O brt'ku- 
žinomas lietuvių socialistas re
voliucionierius Vladas Serben
tą. Jis miręs plaučių uždegi
mu.

Albanijos ministerių 
kabinetas griuvo

TIRANA, Albanija, geg. 11.

, rioj valstijoj ir iki $180,000 
visame krašte bendrai.

Nominaciją gavusio kandida
to į prezidentus išlaidos rinki
mų kampanijai, einant senato
riaus Cuttingo biliumi, nusta
tomos nedaugiau kaip tris kar
tus tiek, kiek tuo biliumi leis-

— Nesusitaikydamas dėl biu- ta išleisti priešnominacinei 
džeto, Albanijos ministerių ka- kampanijai, vadinas nedaugiau 
bilietas rezignavo. kaip $1,440,000.

1'0KIO, Japonija, geg. 11. 
Pradėję naują ofensivą Tsina- 
ne, japonai savo artilerijos 
ugnimi išgriovė dviejose vieto
se sieną aplink senąjį miestą ir 
įsiveržė vidun. Daug kiniečių 
kareivių buvo suimta.

Japonų kariuomenės vadas 
pareikalavo, kad ir likusioji ki
niečių 'kariuomenė |>asiduotų, 
bet ji atsisakė. Tada prasidėjo 
kautynės.

Taip sako Japonų karo mi
nisterijos pranešimas.
lapenai išplėtė savo operacijų 

zoną šantungę
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 11. 

— Kinų nacionalistų valdžios 
komunikatas sako, kad japonų 
kariuomenė Tsinano srity savo 
veiksmų zoną išplėtė. Ta zona 
labar driekiasi visa Šantungo 
geležinkelio linija, per septy- 
lias mylias abiem pusėm. Ja
ponai užėmė visą Tsinaną, kaip 
laująjį jo komercijos miestą, 
taip ir senovės, muro siena ap
juostą, kiniečių miestą.

Japonų zona išplėsta nuo as
tuonių iki dešimties mylių į 
visas puses, šiaurės pusėje ja
ponai be to užėmė tarp Tsina- 
no miesto ir Geltonosios upėj 
Kinų teritorijos plotą apie de- 
ąmt mylių platumo.

Paskiausi pranešimai iš Tsi
nano sako, kad didelė naciona
listų kariuomenės dalis sena
jame kiniečių mieste atsisakė 
pasiduoti ir tada japonai mies
to sieną išsprogdino. Siaurose 
miesto gatvėse eina žiaurios 
kautynės tarp japonų ir kinie
čių. Kautynėse užmušta ir daug 
ivilių gyventojų.

Lietuvos žinios
Automobilių katastro

fos Lietuvoj
KAUNAS. — Balandžio 15 

dieną išvykus 5 studentams 
:š Kauno į užmiestį pasivažinė
ti automobiliu įvyko katastro
fa. Sunkiai sužeista stud. 
švelnytė ir C. Medeška.

Balandžio 17 d. netoli Joniš
kio įvyko nauja automobilio 
katastrofa. Rer neapsižiūrėji
mą automobilis įgiuvo į griovį. 
Atsikėlęs šoferis, pamatęs su
daužytą automobilį ir sužeistą 
moteriškę išsiėmęs revolverį 
vietoj nusišovė.

Lietuvos ūkininkams 
ekskursijos

KAUNAS. — žemės ūkio ru
nai mano suruošti ūkininkų 
?kskursijas į Klaipėdos krašto 
r didž. Lietuovs pavyzdingus 
ūkius. Ekskursijose bus kvie
čiami dalyvauti ūkininkai iš 
’abiau atsilikusių žemės ūkio

Kviečia amerikiečius 
atsilankyti Lietuvon
KAUNAS. Vyriausias ko

mitetas Nepriklausomybės at
gijimo 10-ties metų sukaktu
vių iškilmėms ruošti yra išlei
dęs atsišaukimus į Amerikos 
lietuvius ir žydus, kviesdamas 
atlankyti Lietuvą.



NAUJIENOS, Chicago, HL šeštadienis, geg. 12, 1928
i Mri,aari*i.abi ii'iii1 a.. .. —..........................  ■ ■ -

čia Amerikoj žmonas gali bal
suoti tik už tuos kandidatus, 
kuriuos Rockefclleriai ir Morga
nai pastato. Reiškia, čia patys 
žmonės savo kandidatų statyti

Rockford, III.

Bolševiku “išsilavinimas” ir 
melai

Tūlas <t. 'kas atgal čia bolše
vikai nuolatos rengdavo “lavi
nimosi vakarus“. Ir taip laikas 
bėgo, o bolševikai vis “lavinosi“ 
ir “lavinosi.“ Ir aš būdavo mą
stau sau: na, gerai, dabar bol
ševikai tai jau tikrai bus gud
rus,—visko išsilavins. Vėliaus 
gi aš vis taikiausi pamatyti jų 
išsilavinimą; jų gabumus. Na 
ir pamačiau. Pasirodė, kad jie 
“išsilavino“ tik “chop-suey“ 
korespondencijas “Vilny” rašy
ti, ir meluot.

Kad šitų sutvėi n. ų tikslas 
yra meluoti ir šmeišti, tai liu
dija sekantys faktai.

1. Pereitų metų sausio mėne
syje SLA. 77-tos kp. matinia
me susirinkime vienus uoiševi- 
kas viešai apmelavo-apšmeižė 
buvusį kuopos pirmininką P. A. 
Deltuvą, kad jis “sulyg konsti
tucijos“ (nes ir konstituciją 
laikė rankoj iškėlęs) esąs iš

rinktas pirmininku “nelegališ- 
kai", O antra, kad Deltuvai 

kuopos pirmininku būnant, 
kuopos parengimai vis buvo “į 
skylę“ ir “į skylę“. Bet kuomet 
buvo pareikalauta prirodyti, 
kaip “nelegališkai“ išrinktas, ir 
kur konstitucija tą parodo, tai 
bolševikas užsičiaupė kaip ois- 
teris ir nutilo. O kas link pir
mininko “kaltės“, kad kuopos 
parengimai vis buvo “į skylę“, 
tai ten ant vietos kuopos sek
retorius iš kuopos parengimų 
pridavė skaitlines, kurios bu
vo perskaityta. Skaitlinės 
parodė, kad tų metų bėgy
je virš 60.00 dolerių nuo 
kuopos parengimų yra likę pel
no. Taigi čia pat tuojau buvo 
atidaryta melagiui akys. Tai ki
tas melas, šitie abu melai bu
vo perdaug žiopli.

2. Pereitų metų lapkričio 13 
d. čia bolševikams kalbėjo iš 
“Vilnies” “komisaras”, kokis 
tai Gasiunas. Jis pasakė, kad 
Rusijoj yra didesnė demokrati

ja, negu čia Amerikoj (diktatū
ros šaly yra “demokratija“?...

i'.ent nesąmonė!). Sakė, kad

MALT TONIS - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

icoorca cow>>.tsclMTI j

COOD ton rni f
K j
FRt PlKtC*

r

Tėvynėj” pacituot žodis į žodį’rių; reiškia jie gyvena tl’kėji-'komunistai, diktatūra vis tą pa- ■■

Del žindamų moti
nu. Nei vienas ne- t

gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus

duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko rrba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3821 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

PATARIMAS
Kiekvienas gyvena pagal savo geriausį išrokavimą, bet 
kaip kada gero draugo patarimas išeina ant naudos. 
Todėl mes savo seniems ir busiantiems kostumeriams

negali. Bet visi žino, kad taip 
nčra. faliudija ir- tas faktas, 

kad ir patys bolševikai-komu
nistai 1920 metais turėjo pasta
tę kandidatą į prezidentus Gitt- 
lową (tik bėda, kad žmonės už 
jį nebalsavo). Ir štai kas dabar 
pasirodo. “Vilnis“ num. 91 ra
šo, kad komunistų partija “ren
giasi statyti savo kandidatus...” 
ir tolinus sako: “Pereitais pre
zidento rinkimais Partija turė
jo 15 valstijų savo kanidatus...”

Pasirodo, kad tas iš “Vilnies” 
pleperis klausytojams melavo 
per akis, ką ir pati jų “Vilnis” 
dabar patvirtina. Jeigu šito 
melo bolševikai nepajėgia su
prast, tai reiškia, kad jų pro
tai absoliutiškai nedirba.

3. Kada bolševikai norėjo 
SLA. 77-tą kp. įsitraukt į savo 
monkey-biznį “priešfašistinį 
komitetą” (nes šitas jų komi
tetas kaip ir visi kiti yra tik 
dolerių gaudymui sutvertas), ir 
kada SLA. kuopa 34 balsais 
prieš 20 jų kvietimą atmetė, 
tai jie savo “Vilny” parašė, kad 
prisidėjimas tik 4 balsais buvo 
atmestas. Tai kitas melas, ši
las melas kuopos sekretoriaus 
' Tėvynėj“ buvo 7'.rody tas.

4. Dabar po SLA. Pild. Tary
bos balsavimų kuopoje “Vilny” 
vėl tilpo kitas melas, kad kuo
pos sekretorius vienam kuopos 
nariui prieš atidarymą susirin
kimo padavęs du balintu ir kad 
tas narys balsavęs “už save ir 
už pačią“, kad sekretorius butų 
kokiam nariui davęs du balin
tu, ir kad kas butų balsavęs- už 
savo pačią, tai už jokius pini
gus nė vienas bolševikas to ne- 
prirodytų., Tai yra gryniausias 
melas ir hnmbugas, kokį mosk- 
vinės davatkos arba jų “komi
sarai” gali sugalvoti.

Tai čia tik trumpo laiko bė
gyje jų melus pažymėjau. Iš 
to jau galima suprast, klek jie 
per visą savo gyvenimą gali 
primeluot, nes jie jau patampa 
chroniškais melagiais. Ir kuo
met jie per akis meluoja, čia 
ant vietos apie kuopos nariams 
žinomus dalykus, tai iš to aiš
ku kaip “Vilnies” ir “Laisvės” 
komisarai skleidžia melus apie 
SLA. Pild. Tarybą. (

Bet, stebuklai! Kuomet jie 
patys savo “Vilny“ rašo melus, 
ir kada tuos jų melus iškeliama 
aikštėn per “Tėvynę“, tada jie 
rėkia, kad “progresyvius“ ir 
“pažangius“ kuopos narius 
“šmeižia“!... Pareikalaujama

—įrodyt faktais kur ir kaip 
“šmeižia”. Tada jie vėl rėkia, 
kad “galutinai sujudt išėjo !“<H 
O įrodymų kaip nėra, taip nėra. 
(Kaslink “sujudošėjimo”, tai ir 
aS sakau kad tai “su j n<lošCj<>”, 
nes prispyrę bolševikus prie 

sienos pipirina ir reikalauja, 
prieš visų SLA. kuopos narių 
akis paremt savo melus įrody
mais, kuomet jie jokių įrodymų 
neturi).

Bolševikai tituluojasi save 
“progręsyviais” ir “pažangiais” 
vardais. Kasgi katinui pakels 
uodegą, kad ne jis pats. Pro- 
gresyvis-pažangus žmogus juk 
yra laisvės ir demokratijos ša
lininkas; progresyvis-jiažangus 
žmogus stovi už žodžio, spau
dos ir nuomonių laisvę. Bblše- 
vikai gi šiandie stovi už dikta
tūrą ir yra kruvinos diktatūros 
garbintojai ir rėmėjai. Jiems 
nevalia kitaip protaut, negu 
kad įsakyta Maskvos diktato-

ir todėl yra proto ubagai, čią rolę lošia, tik iš kitos pusės, j 
‘ ’ Kur yra diktatūra, ten žmonės

neturi teisės laisvai išreikšti 
savo nuomonės, 
žmones visokias 
srriežtai pasmerkia.---- Ražas.

mtt, i
Taigi progresyvių ir pažangių 
vardai jiems tinka tiek, kiek, 
atsiprašant, 'šuniui penkta koja.

Nesvarbu kas vartoja dikta
tu rą: monnrcli istai, fašistai ar

Pažangus 
diktatūras ELECTRIC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čia Yra Tvirtumas!
patariant, 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.

VELTUI
Gausite High-balI 
stiklą 25c. vertės 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tų 
stiklų šiandie.

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

Tel. Laiayette 2581

THI MiniaiAII CflŽCHlCAGO

Specialia pasiūlymas vertelgoms.
Phone (laymarket 8335

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz

Tiktai $5 Pilna Egząminacija, $5
Turiu 48 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kit’ 
negalėjo jumis Išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ašapsiimsiu jus gydyti, 
h ve i kata 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 BĮ v., netoli State St. 

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

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

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

ĮDAINAVO J. BABRAVIČIUS 
— Tenoras

Graži čia Giruže ir Atsigė
riau Arielkytės
Žydelis iš Vilkaviškio Mie
stelio ir 
Mergelės

ŠOKIŲ 
i Vilniaus, 

Eini? Polka
i Sesutė, Valcas ir Visiems 

Tinka, Polka z
> Vestuvių Polka ir Jaunaved

žių Polka
ANTANAS VANAGAITIS

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

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

ARMONIKA IR GITARA 
26050

26058

26057

26059

26056

26055

26053

26054

26051

26052

Pas Darželį Trys

MUZIKA
Valcas ir Kur tu

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

RtiffJes
Ar Jums Galvos Odą Niežti? 

Naudokite

Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite

Užlaikymui savo plauką gražiais 
ir tankiais 
Naudokite

Ruffles

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

Brisk Parlor Mfg. Co.
3016 Archer Avė.

Biznio Tel. Lafayette 5053

Vienatinis
su tais būtinais pagerinimais

Tie pagerinimai yra užpatentuoti per Hudson ir labai retai 
surandami kur nors kitur, tai yra beveik vienatiniai pageri
nimai prigulinti prie Hudson ir dar kelių aukštų kainų karų

MOTORAS CHASSIS CHASSIS

— J.
26019

26046
o

26027

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

Sveikas Ligonis ir Naujas 
Žiuponas
Ijaimė ir Nelaimė ir Bevai
kis
Scrantų Melagis ir šv. Ro
kus
Bevaikis pas Daktarą ir šmi- 
kis Dainininkas

ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY
BĖS 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

26028

26035

2G040

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 
“Sainson’as ir Dalila”

Katalogą prisiunčiam Dykai

JOS F. BUDRIK, Ine.
MUZIKOS KRAUTUVĖ

. . 3417 S. Halsted St. 
Chicago, Iii.

Illlllllllllllllllllllllllllll

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

KONTRAKTORIUS
14558 S Watht«na> Avė. Chicago, III.

Super-Six erankshaft
Patentuotos F-ieed konstruk

cijos
Anti-knock high-compresion 

išdirbinio
Vartoja bile kokią gasoliną
Inv>ar dvigubi strut alUminum

pistonai
Roller bearingš in valve rocker 

ainis
l'oller valve tappets
Vandens jacketed patentuotas 

itake manifold
Carburetor oro valytojas
Crankshaft torsion neutrali- 

zuotojas

Balansuotas nuo pat; motoro iki 
paskutinės ašies <

Stiprus rėmai su) septyniais 
skersiniais — du tubular

Visi transmission shafts enia į 
bąli arba roller bearingš

Platus užpakalinių sprlngsų 
palaikytojai, kad apsaugojus 
nuo nukripimų

Stabilators
Bali bearingš frontiniuose ra

tuose steering spindles
Bendix three-shoe, self-energi- 

zing, keturių ratų brėkiai
Radiatorius su vertical shutters
Nuo vagių apsaugojantis igni- 

tion elektrinis užraktas

Plieno core, gurnu dengtas 18 
colių valdymo ratas
Parankus sustabdymui brekiai 
po cowlat iš kairės nuo drei- 

terio
Pilnai įrengti visi modeliai įs

kaitant ventilating windshield 
ir cowl ventilatorius

Iš vidaus panels buri wa1nut 
išmarginimo

Labai tyki body ir durių kon
strukcija

Virš visko čia tik keletas da
lykų paminėtų kurie priguli 
prie Hudson karų gerumo ir 
jų vertės.

Hudsonas visuomet yra artimuose ryšiuose su brangiais karais
— briliantišku savo veikimu
— gražumu body, rūšies ir atsižymėjimu
— užbaigimu, apmušimu ir puikiomis dalimis
— atsakomingume ir ilgu tarnavimu

Jūsų įsivaizdavime Hudsono kainos labai tankiai yra daug pigesnės negu 
aukščiau minėti faktai

NAUJŲ HUDSONŲ KAINOS
118-inch Chassls

Ooupfi - $1265 (Rurnblo Seat 130 extra) Sodan - $1325 Coach - $1256
127-inch Chassls

Standard Sedan $1450 Gustom Victoria $1650 Gustom Landau Sedan $1650 
Gustom 7-Pass. Sedan • • $1950

Ali prices f. o. b. Detrolt, plūs tvar exche tax 
Buyers can pay for cars out of Income at lapest available charge for interest, 

handling and Insurance

HUDSON Super-Six
Hudson-Super Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite j pardavimo, aambar; 

reikalaukite lie tuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

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

................ *-1—

<♦>

J Fotografuokitės 
įį Mano naujai, artistiš- 

kai ištaisytoje studijoje
žJį
y Mano ilgų me-
£ tų patyrimas

ir nuolatin i s
£ sekimas nau- 
v jų išrad i m ų
£ pa V e i k s 1 u
* traukime užti-

krina jums ge
$ rą darbą.
9 Be extra pri- 
” mokėjimo va
žį žiuoiu nufoto-
M graiuoti namus, pagrabus, po- 

kilius ir tam panašiai.

I W. J. Stankūno
! . Studija
5 3315 So. Halsted Street
6 Telefonas Yards 1546

Chicago, III.
<♦> ;
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Reumatizmas
Sausgėlč

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
gybė 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.

“ŠALTINIS SVEL 
augalais gydyties,
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Sveikatos Dalykai
Cukrus

Rašo Dr. A. .1. Karalius

Amerikos gyventojai suvar
toja daugiau cukraus, negu vi
si kitų kraštų gyventojai. Ame
rikos cukraus dirbtuvės paga
mina tiek daug cukraus, kad 
milionai svarų kas metai išve
žama užsienin. Pereitais metais 
kiekvienam Amerikos gyvento
jui pagaminta daugiau kaip po 
šimtą svarų cukraus — tiek 
kiekvienas suvartoja... Ir kas 
metai cukraus vis daugiau ir 
daugiau gaminama ir vartoja
ma. žinote kiek įvairių įvai
riausių saldžių daiktų Ameri
kos gyventojai suvalgo. Kiek 
čia visokių “kendžių”, “keksų”. 
Ir jau pradėta pastebėti skriau
da žmonių sveikatai: cukrine li
ga plinta, virškinimo pakriki
mai plinta. Per didelis pamėgi
mas cukraus kenkia Sveikatai.

Ir cukrų žmonės mėgsta, nes 
prie jo priprato, nors cukraus 
pamėgimas tai visai ne koks į- 
gimtas įprotis, bet, matomai, 
žmonėms įkalbėta, gal į rekla
muotas cukraus gamintojų. 
“Kur saldu, ten gardu” —musų 
laikų dirbtinio gyvenimo sko
nis. kaip ir daugybė kitokių 
skonių. Linkiniai žmonės ne
vartojo cukraus ir nuo to jokių 
silpnumų nekentėjo. Reiškia be 
cukraus galima gyventi, ir ge
rai gyventi.

Chemikai mums sako, jog 
cukraus maisto vertybė labai 
didelė, reiškia cukrus labai 
maistingas daiktas. Vienok mu
sų kūnas ne laboratorija, o mu
su skilvis ne bandytuvėlis. Ty
rimai aiškiai Įrodė, jogei cukrus 
sunkokai virškinusi, o jei virš- Į 
kinimas kiek pakrikęs, tai jau 
ir visai sunku cukrų suvirškin-1 
ti.

Įšviežia duona ir cukrus, tai vi- 
[dūriuose tikrai pasidaro rūgi- 
I mas. O visokis rūgimas vidu
riuose kenkia sveikatai— apie 
tai jau, rodos, nereikia nė kal- 

Ibėti. Pastebėta, kad cukrus 
labinus kenkia lengviau dir
bantiems, ypatingai moterims. 
Kartais ir dažnai — saldumy
nai moteris pastorina, nutukdo 
(suriebina), bet riebumas ir-gi 
<avo rūšies liga—kartais labai 
pavojinga liga.

Paskutiniu laiku pradėta į- 
Į vertinti maistas sulyg to, kiek 
:r kokių vitaminų jame randa

ma. Cukrus neturi jokių vita
minu. 4

Musų protėviai, sako Dr. Da
niels, daug mažiau cukraus val
gė ir stipresni už mus buvo, o 
musų vaikai išblyškę jie cuk
raus verkia... Mes patys skun- ■ 
džiamės vidurių ligomis (įvai
riais virškinamojo kanalo pa
krikimais) vis ačiū cukrui. Mes 
per daug cukraus vartojame; 
mes čionais Amerikoje gyve
nanti žmonės. Jei musi^vaikai 
prašo cukraus arba visokių ken
džių, tai tas visai nereiškia, kad 
jiems sveika daug cukraus val
gyti; neklausykite vaikų. Kągi 
vaikai žino apie sveikatą? Ga
lų gale mes turime vaikus auk-į 
lėti ?r mokinti, o neklausyti jų , 
užgaidų.

I 
I

Visai nesakau, kad cukrus 
reikia visai išnaikinti. Ne. Gali
ma vartoti cukrus, bet mes pa
prastai perdaug cukraus — ap
lamai saldžių daiktų vartojame. 
Jau laikas prasiblaivinti ir mes
ti šitą kenksmingą paprotį.

Suv. Valstijų gyvento
jų skaičius 1928 m.
Komercijos Departamentas 

išduoda Cenzo Biuro paduotas 
gyventojų skaitlines.

chusetts 4,290,000; Nevv Jersey 
3,821,000; Gcorgia 3,203,000; 
Indiana 3,176,000; VVisconsin 
2,953,000; Virginia 2,575,000.

Skaitlinės nepaduodama ma
žai apgyventoms valstijoms.

STOFFEL’S, Ine.
il6 State St. 616 State St.

ėmė 
imi-

dėl

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

Naujausiu būdu ir viuntniR. Duodama gc* 
rlaiiKiiiH treatmentus galvai. lAgydome 
plrlMkanun. sulaikome plaukų kritimų ir 
atgaivinama plaukus. Geriausios pašok* 
nien. Ateikite Matulio. Vai. U it. Ned. 10 2.

INDIA LABORATORY
14(17 MilwauVcc Avė., Chicago

d. 1928 m. bus 120.013,000 gy
ventojų Suv. Valstijose, suly
ginus su 1920 m. 105,710,620 
gyventojų. Cenzo Biuras 
domėn gimimus, mirtis, 
graciją ir emigraciją.

Rokuojanios skaitlinės
įvairių svarbių valstijų yra — 
Nevv Yorkas su 11,550,000 gy
ventojų, liepos I d. 1928 m.; 
Pennsylvanija su 9,854,000 gy
ventojų; Illinois su 7,396,000; 
Ohio su 6,826,(100; Texas su 
5,487,000; Michigan 4.591,000; 
California 4,556,000; Massa-

Rimti tyrinėtojai įrodė, kad 
skilvyje cukrus su kitais valgo
mais daiktais stabdo gaminimą 
virškinimo sulčių. Įrodyta, kad 
jei skilvy yra cukraus dešimta 
dalis, tai hidroclorinės rukšties 
gaminimas visai sustoja. O 
tuomet maisto virškinimas, ži
noma, jau pakrinka. Gal būt 
dėl to tokiuose atvejuose po 
valgio jaučiama išpūtimas, sei
lėteki^ ir visi kiti nesmagumai, 
kuriuos pagamina maisto vidu
riuose rūgimas l>ei puvimas. 
Dažnai vaikai už kelių valandų 
po pietų išvemia visus pietus, 
jei tiktai prisivalgo kendžių 
(ypatingai pigesnių ir per
daug).

Cukrus gan pagaminti kitų 
valgomų daiktų rūgimą ir puvi
mą. Visi dabar jau žino, kad 
cukrus, mielės ir vanduo pa
gamina alkoholį. Jei valgoma

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- 
mokėjimo 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.

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

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

I

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

i 14 W. Randolph St., Chicago 
1446 Broadway, Gary, Ind.

I , . ■ IĮ
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DIDŽIAUSI LIETUVIAI KRAUTUVININKAI AMERIKOJE

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
Apskelbė Didžiausį Pavasarinį

IŠPARDAVIME.
ĮVAIRIU namams REIKMENŲ

Aukščiausios Rųšies Prekės — Vėliausios Mados. — Neapsako
mas Pasirinkimas. — Kainos Numažintos — beveik Pusdykiai.

Proga! Stebėtina Proga — Nepraleiskite, pasinaudokite!
Užsisakykite savo seklyčiai setą tiesiog iš musų—iš setų išdirbę jų—ir sutau
pyki! veik pusę pinigų, gaudami dailesnį, tvirtesnį, šių metų mados ir spalvos •

Pirkit nuo man; clnello kai
nomis. Copper coli rasinis 411- 
dytuvat virtuvas boileriui, 
$5.8fi Klauskite Pono Musll.

Peoples Plumbing &
Heating Supply So.
490 Mllvvaukee Avė., 

401 N. Halsted 8t. 
Haymarket 0076—0070

p

cor. Richmond St. & Archer Avė.

?/hc PEOPLES 
furniture 

c o's -
M A H U r ACTU RINC

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

i 
M...............

Hi
PA BLOff SlJH F. S M ADE TO OROEJR]

BUY YOU n .
PARI.O0 SUITES 

ointęT from 
OUR FACTORY

SAVEMONEY

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

uostą Klaipėdą be jokio persėdimo.
Gegužio 29, 1928

ir Birželio 16, 1928
METROPOLITAN STATE BANKOS Užsienių 

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

Nelaukite paskutinių dienų dėl keliavimo.

3-jų šmotų puikiausias seklyčios setas, apdengtas augštos rųšies Jacąuard 
arba Mohair, visas Webbed konstrukcijos, iš musų dirb- $138.50 
tuv.es tiesiog į jūsų namus uz

Ant Lengvo Išmokėjimo
Cedar medžio dėžės dėl apsaugojimo vilnonių drabužių 

nuo kandžių
Ši dėžė yra dydžio 18x45, augščio 24% colių; padary
ta iš tikro riešuto medžio su .Cedar medžio vidum; 
puikiai ornamentuota ir nubaigta (Highlighted Wal- 
nut;) verta ir kitur parsiduoda iki $30.00; pas mus 
kol teksime, tamstų proga pirkti $17.65

. Veikite tuojaus

$13.95

$495.00!
aprubežiuotas už šią

IR AUGŠČIAU

A-

Racine, Wis. 
Tel. J3353

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

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

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

“4a

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite
EUDEIKĮ

Eudeikio vadovaujamas laidotuves galite tuojau 
pažinti savo atsižymėjimu. Visi vartojami laidotu
vėse automobiliai yra kuopuikiausi ir vienodi. Pa
tyrusių šoferių patarnavimas yra geriausis ir man- 
dagiausis. Jie visuomet prižiūri, kad važiuotojai tu
rėtų visus galimus patogumus. Jus esate pilnai ap
saugoti, kuomet esate Eudeikio rankose.
Visi pasažieriai, važiuojanti Eudeikio laidotuvių 
automobiliais yra pilnai apsaugoti (insured) nuo 
nelaimingų atsitikimų.

EUDEIKIS
DIDYSIS OFISAS:

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
3201 Auburn 

Avenue
Boulevard 3201

SKYRIUS
4447 So. Fairfield 

Avenue 
Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct 

Cicero
Tel. Cicero 3791

i
h

Alaska ir Gibson Ledaunės
YRA GERIAUSIOS LEDAUNĖS 

ANT MARKETO
Per ši sezoną tikimės parduoti virš 3 karlodus šių 
ledaunių, nes jie yra gerai padaryti, ir jų kaina yra 
labai prieinama. Pasirinkite iš anksto sau ledaunę, 
o mes nuvežšime kada reikės. Del ankstyvų pirkė
jų yra nužeminta kaina, šeimyniškos $9.45 
mieros ledaunes su dviem durimis, 
su trimis durimis
PO

Didelis nužeminimas kainu ant pasaulyje pagarsė
jusių KIMBAL GROJIKLIŲ PIANŲ.

$750.00 nauji ir pilnai gvarantuoti Kimball Gro- 
jikliai šiame išpardavime kaina nužeminta — $255. 
Tai tokiu budu turite progą įsigyti geriauej_Grojik- 
lį Pianą 
už
Matykite tuojaus—skaičius 
kainą!

Felt Base Grindų Uždangalai 
labai dailus patentai ir spalvos; bus 
didis virtuvės ar valgomo kambario 
papuošimas ir palengvinimas šeimi
ninkei namų darbe. Pasirinkimas iš 
daug skirtingų piešinių ir spalvų, už 
nužemintą kainą. 9X12 ttE QE 
kaina tik

3 jų Šmotų Lovos Įrengimas
Lova, springsai ir vatos mat- $16.75 
rasas kaip ant paveikslo “ **

Šis įrengimas susideda iš pageidaujamo dydžio: 
lova kaip parodyta, baltos vatos matrasas sve
riantis 45 sv., tvirti ir užtikrinti springsai. Da
bar tamstos turite progą pirkti PEOPLES 
Krautuvėse visus 3 šmotus už kainą, kurios vie
na lova yra verta.

Krautuves atviros kiekvieną vakarą, išskiriant seredą ir nedėlioj pagal su
tarti. Eidamas į musų krautuves gerai įsitėmykite adresus ir kompani
jos vardą, idant nepadarius klaidos.

4177-83 ARCHER AVĖ.
Telephone Lafayette 3171
M. Kežas, Vedėjas

phono^*’?5

furNITURI f°b

1922-32 S. HALSTED ST.
Telephone Canal 6982

J. Nakrošius, Vedėjas.
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LIETUVOS DAINININKAI

A. Sodeikos koncertas Chicagos Lietuvių Auditori
joje davė progos chicagiečiams pažinti dar vienų Lietu
vos dainininkų. Nėra abejonės: Sodeika tai ne Byra ar
ba Oleka, kuriuodu anąmet lankėsi Amerikoje ir buvo 
reklamuojami, kaipo “Lietuvos Operos artistai”.

Sodeika yra didelis artistas. Gražus ir išlavintas 
balsas, aiški dikcija (ištarimas), mokėjimas keisti into
nacijas ir gyvas temperamentas. Sodeika ne tik daina
vo, bet kartu ir vaidino, ir klausytojai galėjo tik apgai
lestauti, kad jie matė jį koncertų duodant, o ne vaidi
nant operoje.

Tik arijos iš operų jam, tiesų sakant, ir pavyko pil
nai. Liaudies dainos, kurias jisai tų vakarų sudainavo, 
nepadarė į publikų gilaus įspūdžio. Gal būt nepadarė 
dėl to, kad artistas pradžioje dar nebuvo įsismaginęs, 
bet veikiausia — tai ne jo sritis. Nereikia, be to, už
miršti, kad toje pačioje svetainėje nesenai prieš tai bu
vo dainavęs Babravičius, kuris yra nesulyginamas kon
certinis artistas.

Sodeikos asmenyje mes susipažinome su viena pa
čių stambiausiųjų Lietuvos operos jėgų. Kiek žinoma, 
stambesnis už jį yra tiktai Kipras Petrauskas. Turint 
tai omenėje, galima padaryt išvadų, kad Lietuvos opera 
stovi ne žemiau, kaip vidutiniškai geros operos vakarų 
Europoje. Su geriausiomis pasaulio operomis ji dar, ži
noma, lenktyniuoti negali.

J artistines Lietuvos jėgas nepalankiai atsiliepia 
tas faktas, kad daugelis musų dainininkų ėmė rimtai 
lavintis tiktai tuomet, kai jie jau buvo suaugę žmonės 
ir ilgokų laikų buvo dainavę netaisykliškai. Įpratus ne- 
taisykliškai dainuot, paskui yra sunku balsų kaip rei
kiant “pastatyt” net ir geniausiems mokytojams. Štai 
ir p. Sodeikos balsas aukštosiose gaidose nėra tyras, 
kartais truputį lyg “baubia”.

Ir kažin, ar gerai daro musų dainininkai, kad jie 
važiuoja mokintis Italijon. Italų būdas yra visai kitoks, 
negu lietuvių, ir vargiai galima visiškai perdirbti “ant 
italijoniško kurpalio” lietuvių balsų. Musų dainininkams 
gal geriau tiktų rusiška arba vokiška dainavimo “mo
kykla” (kol neturime savosios)? Rusijoje juk .mokinosi 
Babravičius, taip pat ir Kipras Petrauskas, ir kiekvie
nas jų savo srityje yra pasiekęs tokių aukštumų, apie 
kurias kiti kolkas dar tiktai svajoja.

iš teisėtumo ir konstitucijos vėžių”! Vadinasi, smurtas 
prieš valdžių ir priesaikos sulaužymas — tai “teisėtumo 
ir konstitucijos vėžės”!!

Kariuomenė pastatė Smetonų, Smetona pasikvietė 
valdžion Voldemarų, o Voldemaras — klerikalinių par
tijų vadus. Ir šitie vadai dirbo išvien su Smetona ir Vol
demaru, kol juodu “ėjo teisėtumo keliais”. Ar negalėtų 
tas teisėtumo ir konstitucijos gynėjas iš Marijonų or
gano pastogės nurodyti žmonėms, kuris Lietuvos kon
stitucijos paragrafas nustato, kad valdžių stato kariuo
menė?

Jeigu kariuomenės pastatytoji valdžia yra “teisėta”, 
tai kodėl ji pasidarė “neteisėta” paskui, kuomet iš jos 
buvo išmesti klerikalai? Juk klerikalai nebuvo kariuo
menės pastatyti: juos tik buvo pasikvietęs Smetonos pa
sikviestas Voldemaras!

Šitokius niekus tauzyti apie “teisėtumų” klerikalai 
gali negut tamsioms davatkoms Lietuvos bažnytkie- 
miuose, bet — ne Amerikoje gyvenantiems žmonėms. 
Nėra ko čia publikų apgaudinėt. Lietuvos klerikalai pri
sidėjo prie smurtininkų, sutrempusių krašto konstituci
jų, dėl to, kad jie (klerikalai) patys norėjo išgelbėti sa
vo kailį nuo teisėtumo. Jie žinojo, kad, jeigu teisėtoji 
valdžia ilgesnį laika pasilaikys, tai šimtai jų smarkiau
siųjų veikėjų už lašinių skutimų, už kalinių kankinimų, 
už kriminalių proklamacijų platinimų ir kitokias žuli- 
kystes eis į kalėjimų!

Aiškus dalykas, kad tokiu keliu socialistams nebuvo 
ir nėra reikalo eit. Todėl jie ir neteisina gruodžio 17 d. 
smurto, kuris atvedė Lietuvų į dabartinę jos apverktinų 
padėtį.

Krokodilai ir jy amžius ūkinių dantų tarpas darosi pla-

Karštuose kraštuose, kaip 
Pietų Amerikoje, Azijoje ir ki
tur, gyvena žvėrys kroko
dilai. Jie labai panašus į di
džiulius driežus. Visas jų kū
nas šarvuotas tvirtais kauliniais 
žvynais, kurių nė šautuvo ku- 
lipka pramušti negali. Nušau
ti juos galima tik pataikius į 
akį. Krokodilai gyvena upėse, 
bet labai mėgsta šildytis ir mie
goti krante prieš saulę. Jie 
kaip vandeny, taip ir sausumoj 
gerai girdi ir mato. Vandeny 
jie labai vikrus, stiprus ir pa
vojingi. Minta žuvimis, gyvu
liais, o prie progos neatsisako 
ir žmonių. Jie net pajėgia 
jautį, arba arklį nusivilkti į 
gelmes, žmonės besimaudyda- 
mi, ar semdami vandenį, daž
nai tampa krokodilų aukomis.

Nesenai Rytų Afrikoje por
tugalų gyvenamose kolonijose 
buvo dideli potvyniai, laike ku
rių krokodilai surijo daug žmo
nių. Vandeny krokodilai sugy
vena gerai tik su sau lygiais, 
o mažesniems yra gan pavo
jingi. Bet būdami alkani jie 
pamiršta giminingumą ir ryja 
mažesnius krokodiliukus. Kro
kodilai auga labai pamažu ir 
gali pasiekti kelių šimtų metų 
amžiaus. Krokodilo amžių spė
ja iš žiaunų. Kas 50 metų tarp

Floridoje 
seniausias 

Jis turi

tesnis ant J4 colio.
Jacksonvilloj yra 
krokodilas pasauly. 
800 metų amžiaus.

žmonės medžioja 
dėl jų odos, kuri yra be galo 
tvirta.

krokodilu.-

Brooklyno tiltas

(

Vienas didžiausių ir bran
giausių pasauly tiltų yra va
dinamas Brooklyno tiltas tarp 
New Yorko ir Brooklyno mie
stų.

Tas tiltas buvo pradėtas 
statyti 1870 metais ir buvo už
baigtas 1883 metais, taigi prie 
tilto pastatymo dirbo išviso 13 
metų.

Tas tiltas yra 7,580 pėdų il
gumo. Jo pastatymas kainavo 
23 milionai dolerių. Tiltą sta
tė inžinierius J. Roebling.

Viena Iš Laimingųjų 
Skaičiusių Šias

Eilutes
Mrs. Sukits rašo iš Pittsourgh, Pa.: 

“Laiminga, kad laikraštyj pamačiau 
jūsų pasiūlymą. Bandžiau jūsų sem- 
pelinj buteliuką, buvau visiškai pa
tenkinta, po to pirkau butelį ir taip 
toliau tęsiu, nes pradėjus imti tuos 
įstabius vaistus pasihuosavau nuo 
nevirškinimo. Aš rekomenduoju jį 
savo draugėms.” Trinerio Kartusis 
Vynas pasalinu nevirAkinimą, blo^ą 
apetitą, sukietėjimą ir panašius vi
durių trubelius. Rašyk Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė., Chicago, 
111. ir gausi nemokamą seniĮHlj. (dėk 
10c pašto lėšoms.
NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS 
Vardas.........................................
Gatvė......................................—.
Miestas.........................................

JOSEPH W. GRIGAL
Praneša, kad perkėlė savo advoka
tūros ofisą nuo

2243 West North Avenue
prie

1579 Milwaukce Avė.
Room 301

Telephone Humboldt 5586

NUPIGINTOS KAINOS ANGLIŲ 
IR COKE

TIKRAI “SKIRTINGI KELIAI”

Chicagos Marijonų organas aiškina, kad jų srovė, 
t. y. klerikalai, einanti kitokiu keliu, negu socialistai. 
Mes su tuo pilnai sutinkame. Tik kuomet jisai pasako
ja, kad socialistai visados “drumzdžia gyveninių” ir kad 
jiems “tautybės idealas nerupi“, tai mums tenka paste
bėti, jogei klerikalų laikraštis, nežiūrint savo tariamo 
dorovingumo, visai negerbia tiesos. Kas gi, jei ne socia
listai, pirmiausia iškėlė Lietuvoje nepriklausomybės 
obalsį? Kuo, jei ne socialistų išpopuliarizuotu tautų ap
sisprendimo principu, yra paremta Lietuvos nepriklau
somybės dekleracija?

Marijonų prikaišiojamas socialistams “gyvenimo 
drunjzdimas (ar drumstimas)” taip primena “kramolų“, 
kurių kitusyk kun. Laukaitis viešai smerkė Rusijos Du
rnoje, kad šitų priekaištų ir kritikuoti nėra reikalo.

Bet keliai, iš tiesų, skirtingi. Klerikalų kelių chiea- 
giškis jų organas taip piešia:

“....Gruodžio 17 d. pervartų vykdė ne politinės
partijos, bet kariuomenės vadai, nuo kurių daug 
priklausė ir naujosios vyriausybės sudarymas. Ka
riuomenė valdžios priešakiu pastatė p. A. Smetonų, 
Smetona Voldemarų, o pastarasis visų kabinetų su
darė. Kariuomenė nei nemaflfe, kad jų pastatytoji 
vyriausybė iškryps iš teisėtumo ir konstitucijos vė
žių. O katalikų politinės partijos ėjo į koalicijų vi
siškai ne partiniais, bet tautiniais ir valstybiniais 
sumetimais vedami. Kol p. Voldemaro vyriausybė 
ėjo teisėtumo keliais, tol tos partijos rėmė jų, o kaip 
iškrypo, tuomet pasitraukė.”
Kariuomenės .vadai, karininkai, smurtu nuvertę tei

sėtų valdžių, kuriai jie buvo prisiekę ištikimai tarnauti, 
— “nei nemanė”, kad Smetona su Voldemaru “iškryps

REDAKTORIUS ŽANDARO 
ROLĖJE.

“Vienybės” redaktoriui da ir 
dabar ne gėda, kad jisai pa
teisino Kauno karo komendan
tą dėl “Lietuvos Žinių” užda
rymo. Jisai dar vis tvirtina, 
kad liaudininkų dienraštis įdė
jęs “melagingą” ir pačioje dien
raščio redakcijoje “sufabrikuo
ta“ žinia ir kad nei Amerikos, 
nei Europos laikraščiuose ne
buvę rašyta taip, kaip “L. ži
niose”, apie pasikėsinimą Mi-Į 
lane. Ir prie viso to jisai dar 
reikalauja įrodyti, kad jo tvir
tinimai esą neteisingi.

“Naujienose” tuo bombos 
sprogimo klausimu buvo įdėtas 
ištisas straipsnis balandžio 14 
d., ir tenai buvo išreikšta nuo
monė, kad nebūtų nieko nuo
stabaus, jeigu išeitų aikštėn, 
kad ta Milano piktadarybė bu
vo fašistiškų rankų darbas, ši
tą “N.” nuomone parėmė te
legrama, tilpusi Chicagos “Daily 
News” tą pačią dieną, kai pa
sirodė “Nauj.” straipsnis.

Bet Brooklyno smetonlaižių 
organui turėtų būt pakanka
mas įrodymas, kad “L. ž.” pa- 
skelbtasai gandas nebuvo iš 
piršto išlaužtas, tame fakte, 
kad apie įtarimą fašistų dėl 
atentato prieš karalių buvo pa
davusi žinią net ir valdiškoji 
Lietuvos telegramų agentūra 
“Elta”. Tą žinių “N.” jau yra! 
perspausdinusios, ir jeigu “Vie-j 
nybė” da ir po to turi drąsos 
rašyti, kad “L. Ž.” esančios 
nubaustos už melagingų žinių 
fabrikavimą, tai reikia pasa
kyt, kad jots redaktorius pasi
ėmė žandaro rolę!

Tikrai žandariškai jisai už
sipuola ant Kauno dienraščio 
už tai, kad pastarasis, fašistų 
ambasadoriui ir Kauno karo ko
mendantui reikalaujant, atsi

imi. Iš jų apie 300 paleista. 
Iš oficialiu Milano policijos 
pranešimo matyt, kad šeši 
asmens dėl dalyvavimo aten
tate atiduota specialiam teis
mui. Be to ketinama tam 
teismui atiduoti dar 42 žmo
nės dėl nusidėjimo prieš val
stybės autoritetą. Daugumo
je dalykas eina apie fašistų 
partijos narius.”
Taigi tolyn pasirodo vis dau

ginus žinių, liudijančių, kad pa
sikėsinimą prieš Italijos kara
liaus gyvybę galėjo būt su
ruošę fašistai.

IR

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

RUG and FURNITURE 
CLEANERS

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

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 rųšies, svorio ir užganedinimo. “Jis turi užganė
dinti, o jei ne, atsiimam atgal ir grąžinant pinigus.”

Pirkit sau anglis dėl persitikrinimo

sakė išduoti šaltinį, iš kurio 
laikraštis gavo žinių, ir pasa
kė, kad ji gauta “telefonu”. 
Sirvydo “etika” reikalauja, kad1 liuciją

KOMUNISTŲ PADARYTA 
SKRIAUDA RUBSIUVIAMS.

m J —. . ■ - ■ -----

“Keleivis” įrašo:

“Šį panedėlį Bostone atsi
darė International Ladies’ 
Garment VVorkers unijos kon
vencija. Tuo pačiu laiku iš 
New Yorko ir Chicagos at
vyko apie 100 ir taip vadi
namų “kairiasparnių’, kurie 
buvo iš unijos pašalinti. Jie 
irgi žada toj konvencijoj da
lyvauti. Unijos prezidentas 
Morris Sigman sako, kad tie 
‘kairiasparniai’ yra gryno 
kraujo komunistai ir jie ,ban- 
dys užgriebti konvenciją į sa
vo rankas. Bet jis tikisi, kad 
unijistai su jais lengvai ap
sidirbs. ‘Unijos nariai atsi
mena labai puikiai’, jis sako, 
‘kaip komunistai buvo įkin
kę tūkstančius darbininkų ir 
politinį Maskvos jungą, ku- 
riti kaštavo 3*3,500,000 mmsų 
unijoms ir $30,000,000 dar
bininkų algoms. Šitie su
mušti galutinai diskredituo
ti darbininkų klaidintojai su 
savo aklais pasekėjais turės 
grįžti iš Bostono j New Yor- 
ką nuleistomis uodegomis.”
Taip ir buvo. Komunistų 

vaiskas” bandė įsilaužti į kon
venciją, bet policija, kuri sau
gojo tvarką, jų neįleido. Tada 
“revoliucionieriai” susirinko ki
toje vietoje ir parašė graudžią 
rezoliuciją apie “darbininkų 
“vienybę”. Bet moteriškų rūbų 
siuvejp konvencija i tą rezo- 

nekreipė jokio dėmesio.

PRANEŠIMAS

S. Pietkiewicz

(onsŲąiers (Bmpany
ČOAL- COKE - ICE 
BUILDlNG MATERIAL

B. R. Pietkiewicz

PRANEŠAME SAVO TAUTIEČIAMS LIETUVIAMS, KAI)

ZENON S. PIETKIEWICZ
kuris turėjo rakandų krautuvę 1721W. 47 St., susi
vienijo su broliu, kurs varo biznį vardu

cenzūros prislėgti laikraščiai 
ne tik rašytų taip, kaip nori 
valdžia, bet kad ji da ir išda
vinėtų savo korespondentus, 
kurie praneša jai nepageidau
jamas valdžiai žinias!

MASINIAI FAŠISTŲ AREŠTAI 
MILANE.

Berlyno “Vorwaerts” įdėjo 
šitokią telegramą iš Milano, iš 
balandžio 27 d.:

“Sąryšyje su Milano pasi
kėsinimu prieš Italijos kara
lių Viktorą Emenuelj iki šiol 
tapo suareštuota 570 žmo-

J. V. Barkauskas 
Fotografas 

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

me atsilankyt. 
409054 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 0265

MORTGAGE BANKERS
lETKIEVVICZS-

REAL ESTATE

GARSINKITĖŠ
NAUJIENOSE

, 2608 West 47th Street
Mes būdavo jam namus, skolinam pinigus ant 1 ir 2 
morgičių ir spulka randasi musų ofise.
Prašom visų atsilankyti, o mes pasistengsime užga
nėdinti kuogeriausiai.

 _ji



šeštadienis, geg. 12, 1928 NAUJIENOS, Chicago, H

CHICAGOS
ŽINIOS

Vokiečiai paroduos 
šiandie

Šiandie oficialis premimo 
vokiečių ir airio oriaivininkų, 
perlėkusių Atlantiką. Progra
mas busiąs toks:

1:15 p. parodu, kuri susi
formuos ant Michigan avė. 
prie Roosevelt Road. Paroda 
patrauks į (iraut parką, iš čia 
pietų link iki 23-eios gatvės; į 
vakarus — iki So. Park avė. ir 
Į pietus iki 51-mos gatvės; 
paskui per V\ ashington parką 
iki Midvvay ir j rytus iki Jack- 
son parko; toliau — iki So. 
Shore l>rive Country klubą. Po 
pietų vėl važinėjimas gatvėmis.

Streikininkų naudai 
vakaras

Chicagoje šiuo laiku strei
kuoja langų plovėjai, kurie pri
klauso Langų Plovėjų Unijai.

Kaip kiekvienas streikas, taip 
ir šis reiškia, kad streikinin
kai ne tik neuždirba sau duo
nos, bet dar turi pakelti nepa
prastų lėšų, kuriu streikai vi
suomet reikalauja.

Taigi, kad papildžius unijos 
finansus streiko reikalams, 
šiandie Ashland Auditorium 
svetainėje, Van Buren ir Ash- 
and g-vės, rengiama anglų plo
vėjų unijos lokalo 34-to vaka
ras. Pradžia 8 vai. vakare.

Nors darbininkams yra sun
ku streikuoti, jie tečiaus tikisi 
streiką laimėti. Jau 25 trobesių 
savininkai pasirašė sutarti su 
unija. 59 dar nesusitaikė. Įran
gų plovėjai yra pasiryžę kovo
ti kol ir 59 trobesių savinin
kai pasirašys sutartį.

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

MAGIŠKAS išradimas prašalina 
skausmų, prakaitavimą, degimą 

kojų iš syk. Prašalina minkštus kor* 
nūs ir sumušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimą ir padaro ko
jas taip vėsias ir patogias, kad jums 
sunku ir tikėti! Nėra bėdos varto
jimui. TiJ< stebėtinai geras paude- 
ris kurį užbarstysit ant kojų. Su
teiks greit pagelbą. Parker’s Foot 
( are šiandie visose vaisti- 35c

f 00T CARE

SPORTAS
Subatoj, gegužio 12, 1928, bus di

delis treiniravimas ir šokiai, Uni- 
versal Gym, 811 W. 33 St. Visi spor
tai rengiasi. Treinirosis Jonas Ro
dis, kaipo sunkiųjų vogų kilnotojas 
ir daug kitų atletų. Bus ir ristikų: 
L. M angle, D. Duainskas, K. I^evic- 
kis, J. Bancevičia, R. Dambrauskas, 
latvis galiotas St. Bagdonas, Uni- 
versal Gym. lengvosios vogos Čem
pionas, ir dar be to bus kelios po
ros. boxininkų. Visa ta parė yra su
rengta dėl Jono Rodžio, sulaukimui 
parvažiuojant iŠ Westų. Pradžia 9 
vai. vakare, 814 W. 33rd St. ST. 
BAGDONO, gymnasium ir Barber 
Shop.

Kviečia RENGĖJAI

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

908 VV. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone (Janai 2514—2545

Bankietas Norman 
Thomas pagerbti

Socialistų Partijos Cook pa
vieto cen tralinis komitetas nu
tarė surengti bankielą, idant 
pagerbti Norman Thomasą, kaip 
savo kandidatą į prezidentus 

busimais rinkimais.
Didžioji salė Douglas Audito

rijoje jau nusamdyta tani tiks
lui. Skaitlingas būrys draugų į- 
eina komisijon, kuriai pavesta 
rūpintis bankieto surengimu. 
Su drg. Thomaso atsilankymu 
Cliicagon, Illinois valstijoje pra
sidės socialistų rinkimų vajus. 
Visi socialistai ir jų draugai, 
tikimasi, pasidarbuos kiek ga
lėdami bankieto pasisekimui.

Delei pasaulinės pa
rodos Chicagoje

Chicagos organizuoti darbi
ninkai, ypač statybos amatuose 
dirbantys, yra gyvai susidomėję 
pasauline paroda, kuri planuo
jama Chicagoje 1933 metuose. 
Dalykas toks, kad mieste esama 
daugiau kaip 100,090 darbinin
kų užimtų statybos darbu. Ir* 
jeigu darbai parodos ruošimui 
prasidės, sakysime, su ateinan
čiais metais, tai nereikės trauk
ti darbininkų iš kitų miestų.

O tai chicagicčiAms gan svar
bu. Chicagos darbininkai, čia 
gyvendami čia ir savo uždar
bius apyvarton leidžia, o neiš
veš kitur, kaip kad padarys su
traukti iš kitų apielinkių.

Iki šiol, paprastai, buvo pra
ktika imtis darbo pasaulinės pa
rodos ruošimui' paskutinėje va
landoje. Reikėtų tečiaus ne
laukti ir pradėti darbą juo 
greičiau. Tokia yra nuomone 
P. F. Sullivan’o, prezidento 
Chicagos unijų, kurių nariai 
dirbo statybos amatuose.

--- .. . ..... -...... .........
Chicagos advokatų asociaci

jos pirmininkas, Gari B. La- 
tham, įteikė teisėjui Dany B. 
Miller (kriminaliame teisme) 
peticiją, kuria prašoma teismo 
sušaukti spocialę grajidžiurę, 
idant padarius nuodugnų tyri
nėjimą delei kaltinimų, buk 
pereitieji “primary” balsavimai 
pasižymėję nusikaltimais įsta
tymams, vogimu’balsų, mušimų 
balsavimo prižiūrėtojų ir tt. 
Peticija prašo, kad tyrinėjimas 
butų pavestas generaliam vals
tybės gynėjui, Oscar Caristrom. 
Valstybės gynėjas, Bobert F. 
Crovve, pareiškė priešingumo 
tam, kad teismas priimtų šią 
peticiją, vienok teisėjas Miller 
priėmė ją. Jis tik davė pakan
kamai laiko valstybės gynėjui 
Crawe priruošti jo pareiškimą

B. E. Crovve.

Chicagos motorininkų kliu- 
bo taryba savo susirinkime for
mulavo planus padaryti plates
niais 7 vieškelius, einančius iš 
Chicagos i šiaurinę Illinois da
li, iper lOO mylių kįi:k vienų.

PIKNIKAS - PIKNIKAS
Pirmutinis Šįmet

RENGIA BR1DGEPORTO LIETUVIŲ POLITIKOS 
IR PAŠELPOS KLUBAS

Sekmadienyj, gegužio 13, 1928
JUSTICE PARK, ILL

(šalę Chernausko Daržo)

Pradžia 10 valandą ryto Įžanga 50c

GERBIAMOJI PUBLIKA: —
Kviečiame širdingai visus atsilankyti į minėtą vietą, po ilgos 

žiemos šviežiu oru pakvėpuoti ir prie smagios muzikos linksmai 
laiką praleisti. Kviečia KOMITETAS

ši vakara—ryt vakara
4- (. V C

ir kiekvieną SUBATOS, NEDĖLIOS ir SEREDOS
vakarą prie šaunios ir smarkios Jazz muzikos

ART GULINO
ir jo Collegians

11 Jazz Muzikantų su
VAL JURGELIONIU

in a

THE MILL
CHERNAUSKO DARŽE

Archer Avė. (Route 4A) 
prie 79 St. 

JUSTICE PARK, ILL.

Chicago Joliet karai nuveža 
iki durių

20 minučių važiavimo nuo
Archer-Cicero stoties

“Antratiek daugiau fonių šokant in Mill”

Tarp Lake Forest gyventojų I Gubernatorius Small išleido 
.................. į “nesusipra-1 proklamaciją, kuria šaukiamas 
Mat vienas jų, Alling, Springl'icldan nepaprastas Illi- 

i posėdis. Pir
kę pastatyti dar porą ar tris moję vietoje šiame posėdyje 
namus. Kiti milionieriai tam hus paimtas svarstyti Chicagos 
priešingi. Jie bijo, kad jų ap
gyventoje apielinkeje “užsi- 
veis” biednesni gyventojai. Al- 
Ling gi sako, kad jisai manąs 
stalyti tokius namus, kuriuose ( 
busią ne mažiau kaip po ketu
rias vonines kiekviename. 

♦ u ♦

-milionierių—kilęs 
timas.”
sumanęs savo rezidencijos blo-t n(>ts legisluturos

Chicagos miesto taryba pri
ėmė patvarkymą, kuris reika
lauja, kad butų viešai parodyta, 
kiek ir kam bet kuris miesto 
departamentas yra išmokėjęs 
algų pradedant sausio 1 d., 1927 
m. Patvarkymas įeis galion, 
jei meras Thompsonas j j pasi
rašys.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė

GYDUOLĖS
Nuo nevirškinimo (Dyspepsija), geriausių Europos gydytojų 

gyduolės, 'lai 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 kūnas. Virškinimo organai toje 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 
širdies, miegustumas po valgio, galvos skaudėjimas, perdidelis šir
dies plakimas ir abehttltC nusilpnėjimas.

Kuomet turite kelis ar visus tuos simptomus, Dyspepsija Tab- 
let No. 8, bus geriausiu dėl jūsų gyduolė, šias gyduoles galite 
gauti asmeniniai arba prisiusime paštu už $1.

Pulaski Pharmacy (Lietuvių Aptieka)
1401 N. Noblc St., Chicago, III.

gatvekarių linijų klausimas.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 S'o. Paulina St., Chicago, III.

3 BANK

SEKANČIŲ METŲ 
TAKSAI?

Dabar patvarkyk taip, kad sekančiais 
metais be jokių sau nepatogumų galėtum 
užmokėti taksus. Dėlto tik prisidėk prie 
General Purpose Kliubo šiame banke DA
BAR. Sąskaitos didumas gali būti nusta
tytas didumu taksų, kuriuos turėsi mokėti.

Po to moki tik po mažų sumą per 52 
savaiti ir kuomet ateis laikas taksus mo
kėti, tai turėsi gatavus pinigus.

Pilnai pasinaudok šiuo pienu, turi pra
dėti DABAR. Neatidėliok.

CENTRAL7"BANK
TRUSTINĖ KOMPANIJA 
1110 West 35th Street 

CHICAGO, ILL.

Sg Valstijinis Bankas Biržos Bankas

-Si

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. “Sočiai” 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vertojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo sil
pniems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bite ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M.
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto ankšto. Vyrų 
priėmimo kambary* 5011,—Moterų 508. Ofi
so valandos kasdien nito 10 ryto iki 5 va
kare. Nedaliomis nno 10 ryto iki 1 po 
piet. l’anodOl.vj. Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

MŪRINIS arba MEDINIS
H imyketi — kiti lengvais iš- 

I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 8950 arba 

Rogers Park 8270

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

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

PER KELETĄ METŲ
Arčiausi ir pirmutiniai kalnai nuo Chicagos žemumos, aukšta ir sveika vieta gyvenimui, visi kalne
liai padengti lapotais pavėsingais medžiais ir krūmais, čionais randasi didžiausi forest preserve parkai, 

tai yra tikras rojus.
Atmesk Viską Atvažiuok Pamatyt

SUBATOJ AR NEDEGIOJ, GEGUŽIO (MAY) 12 IR 13 D, 1928
Bus Didelis Išpardavimas aukštos klesos lotų už negirdėtai žemas kainas

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

$100 įmokėti, $10 į mėnesį

50X160 pėd. V4 akro
100X200 pėd. Y2 akro ® ■ vU 
ir aukščiau lengvais išmokėjimais

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

$300 įmokėti ®
Jr aukščiau

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

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

S. P. KAZMLL
(S. P. Kazlavvski, žemės savininkas) '

Archer Avė. & Spring St. P. O. Willow Springs 
Vi mylios j vakarus nuo Kean Avė. Telcphone Willow Springs 61

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



i! Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Malūnas - The Mill 
atsidaro šiandie

Pagarsėjusio Rytuose Art 
Gulino .šokiu orkestras šiandie!) 
pirmą kartą griež p. Chernaus- 
ko naujoj šokiu salėj, kuri ran
dasi ant 79tos ir Archer Avė. 
Art Gulino pakvietė savo orkes- 
tron ir vieną lietuvį, būtent p. 
Vladą Jurgelionį, kuris yra ge
rokai prasilavinęs šokiu muzi
koje. V. Jurgelionis yra saxo- 
fono ekspertas. Norintieji jį iš
girsti tegul atsilanko. Girdėję 
ir šokę prie Art Gulino muzi
kos ją visuomet lankys.

P-as Chernauskas salę yra iš
puošęs ir laike šokiu salė bus 
apšviesta visokiom įdomiom 
šviesom, šokiai bus kas trečia
dienį. šeštadieni ir sekmadienį 
pradedant nuo 8 vai. vakare.

Brighton Park
Apiplėšė lietuviu krautuvę.

Užvakar, gegužės 10 d., apie 
9 vai. vakaro į Jono Langių 
moteriškų drabužiu krautuvę 
(4157 Archer Avė.) Įėjo trys 
apsiginklavę plėšikai ir paliepė 
p-iai Langienei eiti į užpakali
nį kambarį, kur tuo laiku buvo 
ir p. Langis. Grasindami re
volveriais .plėšikai Įsakė jiem
dviem atsigulti ant grindų. P> 
to vienas plėšikas pasiliko daly
ti ponus Langius, o kiti du pra
dėjo nešti viską iš krautuvės.

Plėšikai išnešė visus drabu
žius ir dar pinigais $150. Dra
bužių išnešė už kokius $2,000. 
Kai “darbas” buvo pabaigtas, 
visi trys plėšikai pasišalino.

Tačiau manoma, kad viso 
plėšikų buvo ne trys, bet ke
turi, Esą ketvirtas plėšikas sė
dėjęs automobili u je, į kurį tapo 
sukrauti išvogti drabužiai.

A N G L Y S

“Fili up” išpardavimas — 1 savaitę 
tiktai

Pirkit tiesiai iš kasyklų, gaukit1 
šviežias anglis ir sutaupyki! nuo 50c 
iki 75c tonui. Visos anglys parduo- į 
damos yra MIESTO UŽTVIRTIN-I 
TAS SVARUMAS.

Kainos (hicagoje ir apielinkių: 
Pocahontas, Navy Standard rūšis j 
(steam) Govt. Pool 1 arba W. Va. 
Peerless rūšis (domestic), lumpy, 
“clinkerless”, nuolat karštai dega, 5 
iki 45 tonų, $7, 50 iki 100 tonų, 
$6.90. Poc. Egg $9^40. Išplautos r.ut, 
$8.75, W. Ky. arba Franklin lump, 
$6.75, Egg $6.60. Plautos nut, $6.50, 
M. R. 70% lump, $6.25. Domestic 
Foke (Solvay arba Koppers) — 
(’hestnut, $9.75, Range, $10.75. An- 
thracite-Chestnut, $15.25. Rauge, 
$15.60, Pea, $12.10. Kainos pakils 
ant visų gatavų anglių 10c tonui nuo 
birželio 1 dienos ir 5c už toną ka- > 
sykių anglių.

Visos anglys dastatytos trokais 
C. O. D. arba užmokėsite iki bir
želio 15, jei pirkaite laike šio iš- 
pa įdavimo.

UNITED COAL BUYERS 
OF CHICAGO

Kasyklų Atstovai ir (linelio 
Dastatytojai

Musų skyriai yra mieste ir prie- 
miesciosc. Visi telefonai Franklin 
5390. 19 S. La Šalie St. Laikykit 
šį skelbimą, gausit $1 kredito už 
lodą (L).

Moterų pasaulio 
paroda

Lietuvių Skyrius gavo dau
gybę visokių gražių moterų 
rankų darbo dalykėlių, todėl ti
kimasi, kad skyrius bus taip pat 
įdomus ir gražus, kaip ir du 
metu atgal. Jeigu kas turi dar 
kokių nors ytin įdomių lietuviš
kų išdirbinių išstatymui paro
doj arba pardavimui, tai pra
šomi nesėvėlinti juos priduoti, 
nes laiko mažai tebeliko. Paro
da atsidarys lygiai už savaitės.

—Sekretorius.

Marųuette Park

SLA. 260 kuopos susirinki
mai, paprastai, atsibuna kas 
pirmas sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 2 vai. po pietų, K. J. 
Mačiuko svetainėje. 2436 W. 
59th St., prie Artesian Avė. 
Ten ir buvusis praeito sekma
dienio gegužio 6 d., susirinki
mas viršminStos kuopos Įvyko. 
Pavasario laiku nariai tingiai 
lanko susirinkimus, nes saulė
tas dienas nori sunaudoti pasi
linksminimui tyram ore. Pa 
Naujų Metų musų kuopa auga 
su kievienu menesiu. Nėra veik 
mitingo, kad nepersi keltų narių 
iš kitų kuopų, o ir organizato
riai vis priduoda naujų kandi
datų SLA. 260 kuopai.

šiame susirinkime organiza
toriai pridavė du kandidatu į 
SLA. Jie yra šie Kaz. Jonai
tis ir Anthonette Rudialis, o 
trys persikėlė iš kitų kopų; du 
iš 174 kuppos: pp. Izidorius 
Vitkus ir Pranė Vitkienė ir vie
nas iš 53 kuopos: Mikoląs Kuč
inskas. Skaičius kuopos narių 
didėja ir pasirodo kas susirinki
mas naujų spėkų, kurios sutei
kia kuopai daugiau energijos ir 
veiklumo. Susirinkimai būna 
ramus ir draugiški; santykiai 
tarp narių daro malonų įspūdį 
kuopos susirinkimuose. Laike 
praeito koncerto, balandžio 15 
d., Jos L. Grušas, orkestro ve
dėjas, paaukavo musų jaunuo
liu labui $2.00. Už tai kuopa 
taria Jos. L. Grušai širdingiau
sią ačiū. Taipgi liko išrinktas 
delegatų pavaduotoju į seimą p. 
Izidorius Vitkus. Tai tiek šiam 
kartui. —Pr. Druktainis,

SLA. 260 kp. keresp.

SPORTAS 
(JANSONAS NORI SU POŽĖ

LA RISTIS

Po to, kai Jack (Jansonas pa
rito Sarpalių, jis pasiskelbė lie
tuvis pasaulio čempionu ir iš
šaukė visus lietuvius ristikus. 
Požėla iššaukimą tuoj priėmė, 
l'ačiau (Jansonas per ilgą laiką 
tylėjo. Bet šiomis dienomis jis 
pranešė, kad sutinkąs su Požė
la ristis (’levelande, Chicagoj 
ar kur kitur. Esą, jis norįs Įti
kinti Amerikos lietuvius, kad 
jis yra tikras čempionas ir nei 
vieno lietuvio ristiko nebijąs.

Dabar galvojama apie risty- 
nių vietą. Chicagieeiai nori, kad 
tos ris tynęs dėl lietuvių čem
pionato Įvyktų ne kur kitur, 
bet Chicagoj. Klausimas dėl 
ristynių vietos trumpoj ateity 
bus išspręstas.

B » B
Praeitą savaitę Požėla ritosi 

Oshkosh, Wis. Bitosi su Far- 
mer Burns, kuris yra nepa
prastai geras risti'kas. Su dide
liu vargu ristynes laimėjo Po
žėla. Pirmą susirėmimą Požė
la pralaimėjo, bet kituose dvie
juose išėjo pergalėtoju.

* * ¥
Sekamą savaitę šv. Jurgio 

svetainėje kažikoks kliubas ren
gia ristynes. Kliubas, esą, turįs 
tekį nepaprastą/ “žvėrį”, kuris 
lengvai galėsiąs Požėlą sulam
dyti. Kas tas per naujas ris- 
tikas, — kliubas neskelbia. Po
žėlai tapo pasiųstas iššaukimas, 
kad jis stotų su tuo misteriš
ku ristiku persiimti. —S.

Bridgeportas
Susivienijimas Draugijų ir 

K liukų Bridgeporte rengia lin
ksma vakarą su šokiais ir lai
mėjimu serijų visokių dovanų, 
gegužės 12 d., šeštadienio vaka
re. Pelnas eis Naudai Lietuvių 
Auditorijos. Pradžia 8 vai. vak. 
Parengimas mažosiose Audito
rijos svetainėse. Žinoma, vaka
ras yra rengiamas naudingam 
tikslui, todėl draugysčių nariai 
turėtų atsilankyti ir paremti 
savo įstaigą — Auditoriją.

— Komitetas.

Bridgeportas
Buvo gan plačiai rašyta apie 

pasikėsinimą apvogti p. Bud- 
ri'ko muzikalių instrumentų 
krautuvę. Vienas pi k tada ris ta
po sugautas. Jau ir byla prieš 
Į Į buvo nagrinėta. Atiduotas 
grand džiurei. Piktadaris, kai 

! tapo sugautas, pasisakė esąs 
Į koks ten Smitb. Vėliau betgi 
pasirodė, kad jis yra lenkutis 
Benigowski. Jau nebe pirmą 
kartą jam tenka susidurti su 
policija. Bondsą municipalio 
teismo teisėjas uždėjo $5,000.

—Reporteris.

Burnside
Kas dedasi dirbtuvėse, kaip dar
bininkai patys save išnaudoja.

Illinois Central Rail Road 
dirbtuvėje vienas italas suma- 

i nė vogti iš kitų darbininkų pie- 
j tus. Tai vieno, tai kito vis pra- 
| puola “lunčius”, ir gana! Bet 
tokį darbą jis neilgai tegalėjo 
dirbti. Tapo pagautas ir pava
rytas iš darbo. Bet niekas ne
atlygino nuskriaustiemsiems, 
kurie paliko be lunčiaus.

B » »
Vienas darbininkas, gavęs sa

vo užmokestį čekiu ir dirbda- 
i Inas apie pasažierinį vagoną, 
pametė tą čekį. O jo pagelbinin- 
kas rado, bet nesugrąžino. Par
sinešęs namo, čekį išmainė. Jis 
ttčiaus buvo sugautas, jo pėdė 
sustabdyta, o jis pats areštuo
tas už išmainymą kito darbi
ninko čekio. A. K.

I A t A
MARCIJONA DAUGIELIENfi 

Po tėvais Karečkaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 20 dieną, 5 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukusi 80 
metų amžiaus, gimusi ir au
gusi Alsėdžių parapijoje, Tei
sių apskr. Likosi pakovota 
balandžio 21 d., 1928 m., Tel
šių kapiniuose, Lietuvoje. Pa
liko dideliame nubudime vyrą 
Petrą Daugielą, Uetuvoje, sū
nų Petrą Daugielą, Roseland, 
Chicago, III., dukterį Julijaną 
žentą Juozapą ir anukus Petrą 
ir Eduardą Bušmus (Bush- 
man), Racine, Wis. Taipogi 
paliko seseris, dukterį Mari
joną ir žentą Joną Valužius 
ir kitus gimines IJetuvoje.

Paliekame mes dideliame 
nubudime sūnūs Petras, duk
tė Julijana, žentas Juozas ir 
anūkai Petras ir Eduardas, 
Amerikoje.

Lai jai būna lengva Lietu
vos žemele. Ilsėkis brangi mu
sų motute, toje juodoje žeme
lėje ir lauk musų ateinant.
  I’etraH Daugėla

A & A
PADfiKAVONĖ

A. A. Antanas Balelionis, 
kuris mirė gegužio 8 dieną ir 
palaidotas tapo gegužio 11, 
1928, o dabar ilsisi šv. Kaži-, 
miero kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidčka- 
vot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo jį j tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišabnimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Puleikiui kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sie
lą; dėkavoiamė graboriui S. P. 
Mažeikai kurs savo geru ir 
mandagiu patarnavimu, garbin
gai nulydėjo jį j amžinastj, o 
mums palengvino perkęsti nu
budimą ir rūpesčius, ir paga
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas 
Antanai sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Giminės ir Draugai

NAUJIENOS, Chicago,
Town of Lake

Pirm poros dienų buvo “NlTti- 
j ienose” pranešta, kad per lan
gą nuo antro aukšto iškritęs 
vietinis gyventojas, p. Butvy- 
tis. Jis buvo nugabentas pavie
to ligoninėn.

Manyta, kad greitai pasveiks. 
Bet žmogus jau senyvus, taigi 
tebeguli ligoninėje. Padėtis 
sunki. Vienas šonas pajuodavęs, 
tur būt ant jo nukrito. Kaip 
greitai galės apleisti ligoninę, 
nežinia Rep.

STEFANIJA DAUGIRDIENĖ 
Po tėvais Ledeikuitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Detroit, Mich., gegužio 8 die
ną, 11:45 valandą vakare, 
1928 m., sulaukusi 22 motų 
amžiaus, gimusi Rugpiučio 29, 
1905, Chicago, III. Paliko di
deliame nubudime vyrą Joną, 
dukterį Stanislavą 5 metų, mo
tiną Stefaniją, seserį Frančiš- 
ką, 2 broliu: Joną, Juozapą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 5353 So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Gegužio 14 dieną, 8 valandą 
lyto, iš namų į Nekalto Pra
sidėjimo Panos Švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionies siela, o iš ten bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Stefanijos Dau
girdienės giminės, draugai ir 
nažjstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Duktė, Sesuo, Broliai 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Graboriai
PARDAVIMUI sabunas su 4 pa

gyvenimo kambariais, renda $55; 
priežastis •— turiu 3 biznius.

1124 N. Westem Avė.

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

J. F. Eudeikis Komp.
LAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė,

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS •

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS •
Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausi pa
tarnavimą. Palaidoji 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chlrago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tAs.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 408$

Jll.

Miesto taryba 27 balsais 
prieš 13 priėmė patvarkymų, 
kuris uždraus, jei meras pasi
rašys jį, motorininkams apsi
sukti gatvėje vidury bloko. Kad 
apsisukus, niotorininkas turėtų 
privažiuoti bloko kampą ir čia 
pasukti atgal.

Lietu v
Mrs. N. Žukauskas D.N.

Registruota Akušerka ir 
Naprapatė

3249 So. Morgan Street
Patarimas dykai

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

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.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
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
tartį.

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 toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos mm 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 11 va!, po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną. 

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, 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 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South Wallace Street

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 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. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICACO, ILL.

Telephone riemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai
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—-8 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

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. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

šeštadienis, geg. 12, '1928

Įvairus Gydytojai
GYDO

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaiki) pagal naujau
sius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

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

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

Naktj So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. 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. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. 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. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St^ Room 1111 
Telefonds Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuc w iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

i s
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. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti lieavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Blue Sox. Abu jauktu yra ge- g.|0 apskričio 
ru besbolo lošėju, todėl myhn- - r
tys sportą turėtų visi būti ir 
pažiūrėti, kas išeis laimėtojai. 
O juk mes visgi norime, kad 
lietuvių jauktas laimėtų.

Roselandietis.

koncertas CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Roseland Marųuette Park
Rytoj, sekmadienyje, gegu

žės 13 dieną, 3 valandą po pie
tų, prie 95-tos gatvės ir Michi- 
gan Avė., Golden Star kliubo 
besbolo jauktas los su Harvey

Bal- 
biz- 
biz- 
ant

gra-

Gegužės 4 dieną p. J. 
tutis, žinomas lietuviams 
nierius, kuris yra gazolino 
nyje, išmainė savo namą 
Town of Lake ant labai
žaus namo, kuris randasi Mar- 
quette Parko apielinkėje. šis 
namas yra prie 70-tos gatvės 
ir Artesian Avė. ‘Jis turi 111 
apartmentų ir garažą trims au
tams. ViršminČtą namą pasta
tė žinomas Marquette Parke 
kontraktorius, Matas Zizas. Gi 
kaip brokeris šiai transakcijai 
patarnavo lietuvis realestetinin-

DrauR.vsiė Lietuvos Dukterų lai- kas Stanko, turįs ofisą adresu 
kva savo mėnesinį susirinkimą ne-1 ’ * ‘
dėlioj, gegužio 13 d., 1 vai. po pie-1 o097 Archer Avė. Iranzakcija 
tų. paprastoj svetainėj. Visos drau- sįekė $98.00. 
ges madonėsite pribūti.

— V. Kazlauskas, Rašt. ------

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Auditorium 

Bendrovės mėnesinis susirinkimas 
jvyks Pirmadienyj, Gegužio 14 d., 
1928 m., 8 valandą vakare, Audi
torium svetainėj, 3133 So. Halsted 
St. Gerbiami direktoriai ir draugy
stės atstovai pribukite visi laiku.

— Nutarimų Rašt.

Pranešimas visiems, kurie esate 
paėmę serijas Susivienijimo Bridge- 
porto draugijų, malonėsite atnešti 
šj vakarą Chicagos Lietuvių Audi
torijoj ir atiduoti komitetui.

Oak Forest

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
rengia Vakarienę, pagerbimui gar
bes narių. Vakarienė įvyks septin- 
tadieny, Gegužio-May 13 d., 1928 
m., Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Pradžia 6:30 vai. 
vakare.

Maloniai kviečiame į Ši^ Vaka
rienę, nes bus ganius valgiai ir pui
kus šokiai prie geros muzikos.

— Kviečia KOMITETAS.

Lietuvių Republikonų Kliubas 9 
Wardo laikys savo mėnesini susi-' 
rinkimą gegužio 14, 7:30 vai. vak.,| 
S. Strumilos svetainėj, 158 E. 107 į 
St.. Roseland, III. Visi nariai ma
lonėkite pribūti, nes bus svarbių da
lykų svarstyti.

— W. Krištopaitis, Rašt.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. 1 laikys savo mėnesini susirin
kimą gegužio 13, paprastoj svetai
nėj. Draugai ir draugės, malonėsi
te atsilankyti ant susirinkimo, o yra 
daug svarbių dalykų apsvarstyti.

— J. Motuz, Pirm.
— J. Dahulski, Rašt.

Čia randasi paliegėliams Cook 
pavieto prieglauda. Per žiemą 
joje buvo apie 5900 ypatų. Vi
sų kitų tautų tarpe lietuvių ra
dosi netoli šimtas vyrų, mo- 

1 teru ir merginų. Delei vietos 
, stokos net koridoriai buvo ne
laimingais užpildyti.

Pavasariui atėjus, kai kurie 
. pasveiko ir apleido prieglaudą. 
Viso sumažėjo įnamių skaičius 
ant kokio tukstanties. Taip ir 
lietuvių liko tik apie 50 ypatų, 

i būtent tokių, kurių padėtis yra 
sunki, kurie serga, negali vaik
ščioti, yra raiši ir seni.

Butų labai jiems malonu, jei 
kas iš lietuvių juos atlankytu 
ar sušelptu, nes sutmipinti jų 
centai per nelaimes, susižeidi- 
mus, ligas ir ieškant sveikatos, 

Gšėjo ant vaistų, ligonbučių ir 
daktaru. 

ę

Dr-stė Meilės Lietuvių Amerikoje 
laikys mėnesinį susirinkimą subatoj, 
geg. 12 d., 1928 m., 7:30 vai. vak. 
Bagdono svetainėj, 1750 So. I’ 
Avė. Durys iš 18-tos gatvės j sve-, ,. x .
tainę. Širdingai aciu sios įstaigos per-

Pastaba: — Dr:st® turėjo labai Sėtiniui, p. Venecek, kuris yra 
greitai persikelti dėl tam tikrų prie- * v. i
žasčių, be susirinkimo nutarimo. žmogus geros Širdies, ^uparėt-

Nariai malonėkite visi : ’- 
susirinkti, nes turime daug svarbių. 
dalykų aptarti. Taipgi yra Dr-stės na įnamius 
nutarta naujus narius priimti be 
įstojimo iki 40 metų senumo. Pasi
naudokite proga, nes tiktai iki lie
pos mėn. bepriimsime.

— Valdyba.

čia randasi jau po 5, 6, 10, 15 ir 
Union 17 metų. Vargingas jų likimas.

Bridgeport. — Draugystė Teisy
bės Mylėtojų laikys savo mėnesinį 
susirinkimą, nedėlioj, gegužio 13 d., 
1 vai. po pietų, Mark White Sųuare 
svet., prie 29tos ir So. Halsted gat. 
Visi nariai-rės malonėkite būtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti.

— Raštininkas.

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos mė
nesinis susirinkimas įvyks šeštadie
ny j, gegužio-May 12 d., 1928 m., 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI., 
8:00 vai. vakare. Visi nariai ir na
rės kviečiami būti šiame susirinki
me. — A. Kaulakis, Rašt.

skaitlingai j Pavoja, nuramina ir pąlinksmi- i<r «vnrniii I a ’ 1 i
įvairiais 

mais, daleidžia visiems 
tautiečiams aplankyti.

Taip ir lietuviams čia esant 
per 17 metų, atėjo tokia laimė 
ačiū Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubui, kurio narės ir keletas 
profesionalų ir biznierių aplan
kė šią įstaigą, pavaišino varg
dienius, palinksmino gražiu pro
gramų. Prisimindami tai ir 
šiandien džiaugiasi įnamiai.

Per šv. Velykas aplankė p. K. 
Baltrimas, padalino kai kuriems 
margučių ir užkandžių.

Matyti, kad visuomenė dar
buojasi, rengia balius, koncer-

parengi-
savo

SLA. 6-to apskričio 
koncertas jvyks šiame 
ny, gegužės 13 d., Lietuvių Audi-

vak., o vėliau bus šokiai. Visi esa
te nuoširdžiai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti. Ypatingai kreipiame dū
mę j SLA. narius.

— Rengimo Komisija.

Rytoj vakare Lietuvių Audi
torijoje apie 6 valandą turėsi
me progos pamatyti ir išgirs
ti musų jaunuolių trijų grupių 
vaidinimą ir dainas. Koks tai 
prakilnus lietuvystės darbas! 
Musų jaunučių sielose auklėja
ma visi musų lietuvybės pa
grindai. Didi garbė yru tiems, 
kuiie lavina savo sūnelius ir 
dukreles — dažnai ir labai sun
kiose gyvenimo apystovose. To
dėl rėmėjai dar kartą turės at
jausti ir paremti šj parengimą.

—Senas narys.

Business Service
Bilnio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Bridgepurt Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popleruojam. Užlai* 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St 
Phone Vlctory 7281 

J S. RAMANČIONIS. Sav

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas. 
Musą išlygos bus jumi naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8836 So. Haloted St.

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurio turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg modemiš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge-

BREVVER’S MATTRESS 
ir upholstoring šapa. Mes matrasu 
specialistai. Paimam ir pristatom | 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

MES atliekame viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalovvs, gara
žus, purčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.
ANDERSON and LEEWORTI1 

935 W. Marųuette Road 
Tel. Wentworth 8548

Miesto tarybon įnešta rezo
liucija, kuri reikalauja, idant 
valstijos taksų komisija sugrą; 
žintų gyventojams tą dalj 1927 
melų taksų, kurie turėjo mo
kėti nepaprastai aukštas tak
sas šį pavasarį.

Pavieto komisionierių prezi
dentas, A. J. Cermak, savo ke
liu peršliojo Chicagos gyvento
jus būti atsargiais su tais ad
vokatais, kūne įsiuhisi (savo 
klijentanis numažinti jų taksas 
kartais net 50 nuoš. ir daugiau. 
Chicagos advokatų 
jau pradėjo investiguoti prak- 54th st. Boulevard 0536. 
tiku kai kurių tų advogatų.

8 8 M
Chicagon atskrido vokiečiai 

(ir airis) orlaivininkai, perlė
kusieji /ktlantiką. Jie nusileido 
Chicagos munlcipaleje stotyje 
orlaiviams (6 
avė.) 5 vai. po 
Skaitlinga 
pasitikti.

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

4628 Wentworth Avė.
. Phone Yards 5318

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na- 

asociacija mU8< Frank Keliam & Co., 855 W

miniu

-čia ir Cicero 
pietų užvakar, 
susirinko juos

O 
komisionicrius, Mi-

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bodus

Mokame
AugšČiausias kainai

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

MES darome 1, 2 Ir 3 morgičius. 
Eightecnth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St. 
I. F. Dankovvski, pres.
C. r* Dankovvski, ižd.

reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šis mokymas turi į 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi, 
noro pasiekti ko nors geresnio, čia 
Jus pasieksit. ir tuo pačiu laiku jums yra proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausia
perkamą karą.

Ateik ir atsinešk šį skelbimą!
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg.
108 E. Ohio St. \

REIKIA vyru ir shearmenų j ge
ležies atkarpų jardą. 1864 N. Leclair 
Avė., netoli Armitage and Grand 
Avės.

Furniture & Flxtures
Rakandal-Itaisai

PARDAVIMUI counter’iai ir fik- 
čerlai pigiai. Atsišaukite pas M r. 
J. PIEKUS, 1705 S. Canal St., Tel. 
Roosevelt 3812. 

t--— . . ——-

IŠ SANBfiLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI

$300 vertės mohair sek. setas 
'11400 Imp. Lin. Frieze par. setas 
$250, 8 šmotų miegruimio setas 
I >400 walnut miegruimio setas 11225, 7 šm. valg. kamb. setas 
$145 walnut valg. kamb. setas 
$85 9x12 Wilton kaurai .........
$145 9x12 French Wiltons .... 
$75 Coxwell krėslai ...............

šmotų pusryčiams setas ....... $5
Atdara* vakarais ir nedėliomis 

AVAILABLE FIREPROOF 
AND STORAGE CO.

7728-82 Stony Island Avė.

$63
$87
$55
$88
$55
$45
$21

6

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

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

MALEVOJ1MAS, popieriuvimas, 
calciniaining — iš vidaus ir vir- pnziurima, §ays — darbas garantuotas; šaukit 

įstaigos, ku- Mohawk 0496. 

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

Policijos
chael Hughes, pareiškė, kad at
eity bus stropiai
idant “seft drinks’
riti Cbicagoje esama apie 5,-, . „A11V .. ., v 1 ... I ACORN Boiler Repair Co. laisy-
000, butų uždaromos ne vėliau I)las boilerių ir iharšto vandens šil- 
kaip 1 vai. .nakties. Suvirinimas ir ntkirphnas.

Visokios rūšies paipų darbas. Dy- 
------------ -------- --------------------- ------ kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 

pardavinėtojų. 4135 S. Union Avė. 
Yards 4883.CLASSIFIED ADSj

Edncational
Mokyklos

MALEVOJIMAS ir dekoravimas, 
nebrangiai, švarus, greitas darbas. 
Freilenckson, AMklHtiiKton 7821

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

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

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, turi birt unijistas. Atsi
šaukit 4601 So. Paulina St. po pietų.

Help Wanted—Žemale
. _ Py_____

REIKIA patyrusių moterų skudu
rų sortuotojų. Atsišaukit PEOPLES 
IRON & METAL CO., 5835 South 
Loomis Blvd., Wentworth 6754.

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI
350 mohair ir frieze sek. setų $63 
200 walnut miegruimio setų .... $49 
175 walnut valgomo kamb. setų $45 
Florentine puikus pusryč. setas $15 
9x12 Wilton ir Axminster kaurai,

$12 ir daugiau
Dunn Bros. Fireproof Bldg. 

6714 Cottage Grove Avė.
Atdara iki 10, nedėlioj iki 6 vakaro

200 walnut miegruimio setų
175 walnut valgomo kamb. setų $45

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

RE1KIA senyvos moteries, kuri 
supranta lenkiškai ir rusiškai, prie 
lengvo namų darbo, šeimyna be 
valkų. Atsišaukit 5401 S. Hoyne 
avė. Tel. Prospect 701i.

DRESMEKERKA ieško merginos 
arba moteries apsigyvenimui. Kam
barį duosiu už dykų. Telefonuokit 
Republic 5667.

REIKIA 6 patyrusių moterų sor- 
tavimui skudurų. Gera alga. II. 
l)ray, 1447 Bhie Island Avė.

REIKIA riioterų dėl sortavimo po- 
pierų atkarpų, turi būt patyrusios. 
Gera mokestis. Sangamon Paper 
Grading (k)., 1445 S. Sangaman St.

Furnished Rooms
TĖVAS ir du sūnus, 4 ir 5 me

tų amžiaus ieško sau butą ir už
laikymą švarioj šeimynoj. Apie kai
ną praneškite. Bok 1067, Naujie
nos, 1739 So. Halsted St.

APLEIDŽIU miestą, turiu 
parduoti pigiaKsavo gražius ra
kandus. Parduosiu dalimis.

1543 N. Homan Avė.
Netoli North Avė.

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių ąetų, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmptų parloro setai, $25, 
dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$8.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

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

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

MES 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-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį moksią j vienus me 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abclną mokslą. Sa-1 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- i 
te abelnai ir visose mokslo lakose ' 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

EKSPERTAS popierių valytojas, 
nebrangiai. Užganėdinimas garan
tuotas. 11. A. PORTER, Mohawk 
0303.

MES pastatysim bile kokio didu
mo garažą ant jūsų loto, medinį ar
ba mūrinį. Mes specialistai statyme 
2 karų garažų. Pabandykit. Dąrbą 
atliekam gerai ir pigiai.

VERNON
1738 E. 78rd Street 

Hyde Park 0733

3106 III.

AR jūsų malevojimas ir dekora
vimas atliktas ekspertų? Dykai ap
skaitliavimas. Nuo valandų arba 
kontraktinis darbas. Važiuojam bile 
kur Chicagoj arba priemiesčius. J. J. 
SHAKENMAER, 949 Mihvaukce Av., 
Brunsvvick 7397.

Jaunuolių tus, renka aukas ir nuveikia di- ! vakarais.
helius labdaringus darbus. Tai- 

torijoje. Prasidės programas 6 vai. gi imu drąsos dar kartą atsi-

pagelba. Prieinamos sąlygos. 
CENTRAL FINANCE CO.

Room 514, 
City State Bank Building 

128-130 N. Wells St

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.

i)ID£IAUS18 bargenas mieste. Mes par
duodam piffiauHiomia kainomla. Viskas par
duodama už užlaikymą. Seklyčių, miegrui- 
Ulių, valgomų kambarių setai, Įtampos, 
kaurai. BALD STORAGE CO.. 1142 W. 
Madison St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
Čius.

JUST1N MACKIEWICH
2342 So. Lcavitt St.

Phone Canal 1678

RENDAI kambarys dviem vaiki
nam, merginom ar vedusiai porai 
su valgiu arba be valgio, prie ma
žos šeimynos. 827 W. 33rd PI., 1 
užpakalyj name.

RENDAI kambarys vienam vai
kinui su valgiu arba be valgio. 827 
W. 34th PI., 1-mos lubos užpakalyj.

2 morgičių paskolos bilc kokioje 
sumoje — jūsų sąlygomis, 6%, 25 
metai biznyje ir nei vieno foreclo- 
sure neturėjome. A. J. LIEBMAN, 
105 N. Clark; State 5674.

RE1KALINGAS kambarys su val
giu dėl vaikino Bridgeporto apielin- 
kėj. Aušros Knygynas, J. B.

8210 So. Halsted St.

18 SANDELIO BAROENAI
$80.000 vertas naujų rakandų ir kaurų 

turi būt Hparduota labai pigiai.
4 kambarių, verti $1000  $295
4 kambarių, verti $2000 .......   $475
$200 Mohair Frieze seklyčios setas _  $88
$450 Friezo seklyčios setas .....  $145
$160 rieAUtinis valgomo kamb. setas $55 
$185 5 femotų walnut miegruimio setas $88 
Coxwell krislai, kaurai visokios rųfties.
6 arnotų pusrvčianui setas ________  $10

klauskit M r. Parmel 
eor.LINS STORAGĘ 
M14 Madison Strešt

Atdara vakarais iki 9, nedalioj iki S

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

4444 Madison St.
RENDON kambarys dėl vieno vy

ro, prie mažos šeimynos ir arti dvie
jų karų linijų. Maudynės, karštas 
vanduo. Ciceroj ant šviežio oro.

1226 — 48th Ct., Cicero
Personai

__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllal, 

urrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2310 W. Chicago Ava.
Dept. 7 

Chicago, Iii.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 

. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
9040-42 Washington Blvd.

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

RENDON kambarys 1 arba 2 vai
kinam, su valgiu ar be valgio. 3118 
W. 44 St. 2 lubos.

Copy- 
Patentą 

■u 
ir

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

1720 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

________For Reni
RENDON kambarys Brighton 

Park apielinkėj dėl vaikino ar mer
ginos. Kambaris šviesus ir švarus 
prie švarių žmonių. P. Balčiūnas, 
4224 S. Rockwell St., 2 lubos.

PARDAVIMUI 3 kambarių rakan
dai ir 2 kukniniai pečiai. 1009 W. 
19tl| St., Chicago. Savininką gali
ma matyti nuo 5 vai. vakare.

šaukti: Brangus broliai ir sese
rys lietuviai, neužmirškite ir 
šios įstaigos nelaimingų 50 lie
tuvių. Išgirskite jų balsą pagal
bos šaukiantį. Aplankykite ar 
paaukaukite nors kokią dalelę 

Tai bus 
didelė auka šiems nelaimin
giems, už ką jie bus dėkingi 
jums ant visados.

Joseph Lapinskas.
Reikale ar laišku kreipkitės 

šiuo adresu: Jose|>h Lapinskas, 
Institution W. 39, Oak Forest, 
111.

Delegatams j SLA. Seimą žino
tina. Priklausančių kuopų šeštam 
apskričiui, jog delegatų pasitari
mas įvairiais reikalais, įvyks sep- nuo savo parengimu, 
tintadieny, po pietų, gegužės 13 d., I 
Lietuvių Auditorijoje, pradžia 2:30 
valandą. Malonėkite visi delegatai 
atsilankyti.

— 6-to apskričio Valdyba.

Miscellaneous
Įvairus

Turėkit Gražią Pievą 
šjinet

Turėkit turtingą juodžemi
Atsišaukit

H. MARTIN
Stevvart 9244 arba Rcgent 2392

P R A N E ŠIMAS
šiandie atsidaro garsusis Cher- 

nauckas Grove, 79th ir Archer Avė. 
“The MILL.” šokiai prie puikiau
sios orkestros prasidės 8 vai. vaka
re ir tęsis iki 12 vai. nakties. Jauni 
ir seni prašomi atsilankyti, nesigai
lėsite. Kvieslys.

MES turime pilną pasirinkimą sto
gų dengimo ir namų statymo mate- 
riolą pigiausiomis kainomis Chica- 
goj. Balta malova, $1.75. Stogams 
voleliai, $1. Visokios rųšies virvių, 
8c svarui, arklio spėkos motoras, 
$7. Langų stiklai, “sashes”, visokių 
mierų, 50c kiekviena. W. M. MILLER 
2553 W. Madison Street.

A. OLSZEWSK1
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephono Victoi-y 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio
Vnlando* p u o 4 iki U ka» 

vakarai

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

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

Tel. Armitage 1199

I ŽKVIETLMAS
l /kvietimas draugams ir 

kostmneriains

Dabar atidarėm naują krautuvę 
Mt. (ii*cenwo:xl, groserj, Malt 
IL>p Store, Neužmirškite atsilanky
ti, čia linini skanių farmerskų lie
tuviškų sūrių, netoli švento Kazi
miero kapinių, pakelvj meldžiu su
stoti, čia gausite geri ir valgyt. Ale 
tų sūrių skanumas! Pirmiaus turė
jom lų sūrių ant Bridgejiorto, da
liai- bridgeporliečiams irgi bus pa
ranku atvažiuoti liktai su vienu 
gatvekiiriu. Paimkit karą ant llal- 
sted strerl 111 Ui Sacrainento ir va
žiuokit ligi pabaigos linijos, tada 
paeikite du bloku vvcsl ligi 3231 W. 
11 lt Ii street.

POVILAS SIRBIKE, 
Savininkus

GEROS, riebios juodžemis galite 
farkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
r t. t. Šaukit Newcastle 2818.

PAIEšKAU Jievos Aksomavičiu- 
tės;, pirmiaus gyveno Worcester, 
Mass., o pastaruoju laiku gyvena 
Chicago. Kas apie ją žino, arba pa
ti, meldžiu atsišaukti. AGOTA 
ALEKSYNIENĖ (Endzeliutė), 1439 
Pine Avė., Grand Rapids, Mich.

RENDON 6 ir 4 kambarių flatas, 
netoli naujo marketo. Dykai per- 
kraustymo ekspresas. Atsišaukite 

1242 W. 14th PI., 2-ros lubos

GRAŽUS 3 Šmotų parloro setus, 
$30, kaip naujas, 5 ttibų radio gra
žiame walnut kabinete, $45, gasinis 
pečius, pastatoma lempa ir kiti ra
kandai pigiai, nes apleidžiu miestą 
2903 Emerald Avė. (Cottage).

Price 
for over 3$ year« 

2$ ounces for Z5C 
ŪSE LESS 

than of high 
priced brands 

millions of pounds 
USEP BY OUR GOVERNMENT

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

PINIGAI SKOLINAMI 
Už Jūsų Karą

Notos perfinansuojamos, išmo
kėjimais sumažinami. Važinėki- 
tės kol išmokėsite.

GARF1ELD MOTOR CO.
S. E. Cor. 55th and Wabash 

7715 S. Halsted Street 
Englewood 0027-0028

IEŠKAU dėdes Izidoriaus Ši
lansko, pirmiau gyveno Indiana 
Harbor, Ind. Jis pats arba kas 
apie jį žino, malonėkite praneš
ti. Mr. Juozas Saulis, 1845 W. 
47 St., Chicago, III.

RENDAI 5 dideli šviesus kamba
riai. Petčiu šildomi. Renda $20.00 j 
mėnesj. Pašaukit Wentworth 2835

Musical Instrumente
Musikos Instrumentai

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

Automobiles
BUICK vėliausio modelio, 7 pa- 

sažierių sedan, išrodo kaip naujas, 
kaina 1845, įmokėti $100.

7020 So. Halsted St.

PAIEšKAU savo sesers Leokadi
jos, girdėjau kad gyvena Rockforde, 
jinai po vyru vadinasi Zudienė, o po 
tėvu Bakšitė, Tauragės apskričio, 
Gaures valsčiaus. Meldžiu atsišauk
ti.

Marijona Koreškienė, 
6234 S. McVicker Avė., Chicago, 111.

GRAŽUS grojiklis planas, bevelk 
naujas, su puikiu pasirinkimu mie
lių. Suoliukas ir eablnet dykai. Ga
lit pirkti už $90, jei esat atsakan
tis žmogus, mes atiduo.sim jums už 
$3 j savaitę. Atsilankykit kol dar 
nevėlu. 6512 S. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

$595
$650
$695
$495
$595
$650
$895

HUDSON ’27. Brougham .......
BUlCk ’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

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba dykit cream- 
earth soil ant savo žoles ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OTIO VVITTBOLD NURSERY
0755 Lolita Avė. Pallsado 5220-2172

HELBERG bros. turi pinigą pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 617-8, 
192 N. Clark St. Deaibom 4020.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINT0N AND NARTEN 
6829 S. Ualslecl SI.

A PTIEKORIA US jjagelbininkas, 
registruotas, nori wftuti darbą vai
stinėj, porą dienų savaitėj arba 
rytmečiais iki 11 vai. kasdic. Šau
kit Republic 1003.

PAIEŠKAI! darbo už bučerį, tu
riu patyrimo. Kalbu penkiomis kal
bomis. Tel. Boulevard 1714 šiokiom 
dienom nuo G vai. vak. Nedėliojus 
nuo 8 iki 12 vai. ryto.

PARDAVIMUI koncertina, 101 key 
full triple, perlais aprėdyta. Var
tota tik vienų mėnesj. Kaina $250; 
parduosiu už žemų kainų. K. Zar- 
deckis, 733 W. 17 PI., Chicago, III.

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

— — ----------- ~ ~ — —R-----

PARDAVIMUI didelis gražus show 
casc, tinkamas bile grosernei arba, 
keridžių štorui. 4915 S. Ilalsted St. i 
Yards 7094.

NAUJI SIUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire? bamperiais ir kitais vi
sais Įrengimais ir atvežtas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Conimander .Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujj karą arba 
mainyti seną į nauji — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite i

MILDA AUTO SALES 
806 W. 31 st St., Tel. Victory 169* 

D. KURAITIS ir A. KASOJUS 
Savininkai

(Uuntinued oa page 8)
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Automobiles
(Continued from page 7)

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale 
N amai-žemi Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI mažas groseris ir 
kendžių krautuvė, nebrangiai. Ren
da pigi. Pardavimui priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

3530 Parnell Avė.

NASH 1927 coach, labai gerame 
stovyje, mechaniškai gerame stovy
je, geras visais atžvilgiai.*!, kaina 
$565. FINANCE CO., 7001 Stony 
Island, Fairfax 8030. Atdara va-1 —— — ........— ------=
karais arba nedėlioj. PARDAVIMUI Delikatesen krau-

“ ' 1 tuvė, Grosernė ir geras biznis. Tu-
’ku 1š prie- 
4430 West 

GOth St. Phone Prospect 5802.

luvv, ii
PACKARD 1921, Twin 6, 1 stovyj H būti parduota greitu laiku ii 

$3*25, tiktai biskį įmokėti. A. L. i žasties ligos. A. Blėdis, <172 
ARGO. Hemlock 8004.

GEGVZIO MfiN. BARGENAI
ft<> karu pnairinkinnil, vinį garantuoti. | 

Cndillac ai. Nulėk ai. Na«h al. HuiHon ai. 
Ė«*«f*x'ai, Chevrolel’ai Ir daiurelia kitu, la
itai purtomi* kainomis. Matykit p. Lapai
ti. Mgr. McDKRMOTT MOTK>R SALES. 
7KIU So. Haiatcd st.. Trianple 9330

PARDAVIMUI grosernė labui pi- 1 
gini. 1522 So. Donore st.

MES užmokėsime cash už jūsų 
automobilių, visokių išdirbysčių ir 
modelių. Mes mokėsime daugiau ne
gu Bhie Book vertė. ATLAS 
MOTORS Ine., 6039 Cottage Grove.

PARDAVIMUI barbernė ir saldai
nių krautuvė, pigiai, arba parduo
siu fikčerius. 1116 \V. 20th St.

Exchange—Mainai

•10 AKRU farma, su budinknis, 
mašinomis, gyvuliais, stubos rakan
dais, užsėtais laukais ir automobi
lius. K. MARKUS, Rox 75, Fount- 
ain, Mieli.

FARMOS
Norėdami pirkti geras ukes ir 

teisingai, matykit mus ir musų ko
loniją pirmiausiai.

Rašykit
PILYPAS IR MATTIX

R. 2. Box 83, Scottville, Mich.

PARDAVIMUI arba mainui 36 
likerių farma, 28 mylios nuo Chi
cagos, su visais įtaisymais. Geras 
dėl vasarnamių. Kaina $25,000.

3214 So. Union Avė.

Marquette Park 
Bargenai

4 l'LATŲ kampinis muro namas, 
ant 50 pėdų loto, 4—5 kambarių, 
garu šildomi. Vėliausios ir moder
niškos dekoracijoj. Mainys į medi
nį arba 2 flatų namų. Prieinamu 
kaina.

2—I MURO namas h. w. h. ant 
pirmų lubų, bungalosv stogas, 2 ka
rų muro garažas, mainys į medinį 
namų, kaina žema.

12 FLATU muro kampinis namas, 
garo šiluma, 
menesį, mainys į 3 arba 
namų.

rendos neša po $735 į
4 fintų

BRIGHTON PARK 
Bargenai

NASH vėliausio modelio sodan, 
priverstas parduoti, vartojau tik 
kelis mėnesius, beveik naujas. Ori
ginaliai nauii balloon tajerai, 4 ra
tų brekiai, karas neturi nei įbrėži
mo ir išrodo visai naujas, 
pinigų, parduosiu už $325. 
kainavo man $1900 keli mėnesiai J 
atgal. Atsišaukit nedėlioj.

2231 N. Kedzie Avė.
1 apt.

MAINYSIU gerų namų j farmą, 
su gyvuliais. Del nesveikatos. 3307 
I/'inoyne Avė., MR. TALUC.

INDIANA FARMOS
Prieš pirkimų matykit mus. Tu

rim virš 200 farmų išsirinkimui.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadwav,
• GARY, INDIANA

3 FLATU muro namas su ice 
cream parlor, garu šildomas, mai
nys į medinį ar mūrinį mažesnį.

Brighton Park

2—4 KAMBARIŲ mūri
nis namas, viškai ir skiepas, 
$1500 įmokėti, kitus išmo
kėjimais kaip rendą.

2—4 KAMBARIŲ medi
nis namas, cementiniu pa
matu, $1000 įmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais.

Taipgi išmainysime į jū
sų gerų senų namų į musų 
4 arba 5 kambarių naujų 
mūrinį bungalow.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 6-6 
kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, 2 boileriai, moderniškas vi
sais atžvilgiais, 2 karų medinis ga
ražus. Priveistas parduoti. Nepra
leiskite šio bargeno. Matykit savi
ninką.

1811 — 51 Avė., Cicero, III. 
Agentų nereikia

NAŠLĖ turi parduoti 2 flatų mū
rinį namą, garažas, rendauninkai 
oatys turi apsišildyti, kaina $11,- 
500, cash $2,000. 3337 W. 60th St. 
Savininko Tol. Virginia 0742.

PARDAVIMUI arba mainymui dvi 
murinės bungalovv. 8132 ir 8131 SI. 
Stewart Avė. Atdaros dėl apžiūrėji
mo nuo 8 vai. ryto iki 1:30 po pie-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

John G. Mežlaiškis,
• 2453 West 71st Street 

Repu 1)1 ic 4537

3322 S. Wallace St. 
Pbonc Bouievard 8032

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokių kai

nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
automobilius. Kas Jums 

mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

Reikia , morgieius 
Karas atsibodo, iš-

PARDAVIMUI arba mainymui 80 
akrų farma in Clark County, Wis- 
consin. Geras namas. Parduosiu ar
ba mainysiu j 4 flatų mūrinį.

F. BIRR
Keystone 10003

3—5 MURO bmlinkas, pečium šil
domas, 3 miegruimini, mainys ant 
2 Halų mūrinio namo Maniuetle 
Parke.

Jeigu jus ieškot bargenų, matykit 
mane. Jus taipgi galit paduoti pnr- 

I davimui savo namus pas mane. 
1 Greitos pasekmės.

RUBIN BROS.
Namų Statytojai

4155 Archer Avė.

PARDAVIMUI pigiai šiaučių dirb 
tuvės: 2315 W. 69th St., 2321 W 
69th St. and Oakley avė.

REIKALINGAS namas Marųuctte 
Park kolonijoj mainyti ant biznia
vo namo Bridgeporte. Kas 
atsišaukite pas 

STANKO CO. 
5097 Archer Avė. 
Lafayette 6036

turite

PARDAVIMUI Tailor ir Beauty 
shop, gerai išdirbtas biznis per 20 
metų. Parduosiu už pirmų ir teisin
gų pasiūlymų. 729 \V. 18 St.

EXTRA. Turi būti parduota šių 
savaitę bučernė ir grosernė labai 
pigiai. Biznis išdirbtas, randasi ge
roj lietuvių 
tikrinu, kas 
Nepraleiskite 

kreipkitės 
3337

apgyvento j vietoj. Ūž- 
nupirks, tas džiaugsis, 
progos ir bargeno.

Auburn Avė.

MAINYSIU su tavim. Aš turiu 
hotelį, naujas, 1 metų senumo, bu- 
dinkas muro, susideda iš 60 ruimų, 
saliunas restoranas ir dar kitas što
ras ant pirmo floro, ruimai ant 2— 
3—4 aukšto, štimu apšildomas, 2 
beizmentai, visi nauji rakandai ir 
restorano su saliunu įrengimai. Lo
tas 77x90, kaina $90,000. Aš turiu 
savo pinigų namie $22,000. Hotelis 
randasi Kenoshn, XVis., prie didelių 
dirbtuvių. Priežastis pardavimo pa
tirsi! ant vietos. Mainysiu ant ne-

DADnAviuTYT * i r (brangesnės praj>ertės kaip apie PARDAVIMUI ręstayrantas, he- $30,000 bile kur, kaip tai: ant krau
tuvių apiehnkėj, savininkas turi par- tuvės naino farnK)s jr t. t. Parda- /Inrvt« inntnit 1 R*; 1 XT V1 t * • « 1 •vėjai dirbkit, mokėsiu % komiso.

------------- Martin’s Realty Co., 
4604 _ 7th Avė. 

Kenosha, VVisconsin

MODEBNIšKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

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

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

Pbonc <364

Charles A. Bičiūnas 
and Co.

2515 W. 69th Street
Tel. Hemlock 5363

Lafayette 8705

FARMA 160 
pa rdavimo 
vieta, arti Chicagos. 
prapertė. SLAUZIS, 
Avė., arti Robey.

akrų, bizniava ant 
arba išmainymo, gera 

Turi būt gera 
2147 Webster

PARDAVIMUI naujas namas su 
krautuve ir 5 kamb. užpakalyje, 
yra beizmentas, karštu vandeniu 
apšildomas, 2 karų garažas. Gera 
vieta bile kokiam bizniui, netoli 
nuo klioštoriaus, bažnyčios, mokyk
los ir ligoninės. Tokių bargenų ma
žai pasitaiko. Atsišaukit; pats sa- 

I vininkas parduoda. 2638 \V. 69th St.

SU V ARTO a savo dienos šviesos 
taupymo laikų. Atvažiuok ir pama
tyk musų 18 naujo typo octagon 
frontu bungalows, mūriniai, karšiu 
vandeniu šildomi, ugnavietės, kny
gynai, linoleum virtuvėj, pentie, sti
kliniai užpakaliniai porčiai. $500 įmo
kėti, kitus kaip rendų. Atdara va
karais ir nedėlioj. Budavotojas. 7168 
W. Grand Avė., Merrimac 9412.

duoti tuojau. 1564 N. Robey St.
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

DARBININKAMS 
MODELINIS NAMAS 

$300 CASH 
KAINA $5500 

Kitus po $45 j mėnesį 
| įskaitant visus nuošimčius, yra

SAVININKAS turi parduoti 2 fla
tų medinį namų, 5-5 kambarių, 50 
pėdų lotas, didelis garažas, gatvė 
ir ele cementuota ir apmokėta, ne
toli Gage parko. 5349 So. Campbell 
Avė., 2-rar fintas viršui.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė pigiai. Apgyventa visokių tautų. 
Priežastis svarbi. 2837 \V. 39th St. KAS turite drabužių storą ir no

rėtumėt mainyti į 2 aukštų biznia- 
vą

PARDUODU už labai pigią kainų 
saliuno fixtmes. 6101 S. Nacine Av.

PARDAVIMUI du Storai, vienas 
ice cream parlor, antrašas 4012 
Archer Avė., kitas grosernė, 1010 
West 69 St. Pardavimo priežastis’— 
du bizniai; vienam (tersunku ap
žiūrėti. Teiephone Virginia 0468.

PARDAVIMUI bučernė ir grosęr- 
nė. Biznis cash ir per daugelį me
tų išdirbta^. A|>gyventa vieta įvai
rių tautų. 7118 S. VVestern Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
catessen krautuvė. Geras biznis. 
Greitam pardavimui dėl ligos šei
mynoj, nebrangiai. 170? W. 46 St., 
Tel. Yards 1255.

PARDAVIMUI garažas ir auto
mobilių taisymo biznis. Kreipkitės 
pas savininką. 3109 W. 38 St.

PARDAVIMUI grosernė, delikate
sen, labai geras biznis, yra 5 kam
bariai gyvenimui. Parduosiu pigiai 
dėl ligos. 715 W. 48 PI.

PARDAVIMUI krautuvė, ice 
cretm, cigarų ir notion. Turiu par
duoti dėl ligos 4755 Princeton Avė.

PARDAVIMUI delikatesen krau
tuvė, įplaukų į savaitę $100 ir dau
giau, apart visų išlaidų, renda $75, 
gyvenimui 3 kambariai su vana, 
kaina $27(8). Parduodu todėl, kad 
išvažiuoju Europon, 2543 \V. 59 St.

PARDAVIMUI saliunas su 4 kam
bariais, pirtis ir svetainė, biznis 
geras, renda $65. Parduosiu pusę 
ar visą; priežastis — turiu 2 biz
niu. 3221 W. 38th St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė arba 
turiu du 
turi būt 
išdirbtas 
lenkais, 
šaukit tuojau. Parduosiu už priei
namų kainų. 82 W. 117 St., \Vęst

pool room. Priežastis — 
bizniu, vienas ar antras 
greitai parduotas. Biznis 
ir apgyventas lietuviais ir 
Nepraleiskit progos, atsi-

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
nebrangi renda, visokių tautų ap
gyventa; priežastis — viena mote
ris negali užlaikyti biznio. Mrs. K. 
Katkienė, 715 W. 120 St.

PARDUOSIU už pirmų pasiūlymą 
gerų grosernę iš priežasties ėjimo 
į kitų biznį. Vieta gera, renda pigi. 
Arba mainysiu j saliuną. 1243 W. 
69 St.

MES turime keletą gerai apsimo
kamų krautuvių pardavimui. Ketu
rios skirtingos krautuvės vienoje 
krautuvėje. Grosernė, hardware, 
“Fancy” tavorų, žaislų, rašymui 
reikmenų, čeverykų krautuvė. Ge
rai apsimoka biznis. Pardavimo 
priežastis — pasitraukiu iš biznio. 
\Vm. Heller, 203 E. 69 St., kampas 
Indiana Avė.

PARDAVIMUI saliunas South 
Side. Senas, išdirbtas biznis per 
daug metų, pigi renda ir geras biz
nis. šaukite ne anksčiaus kaip 10 
vai. ryto iki 1O vai. vakaro. 

Tel. Triangle 0023

namų, Šcuklte savininką.
Var. Bazen 7050

MAINYSIU 2 flatų medinį namą 
ant biznio arba loto. Randasi 4212 
So. Maplewood Avė. Pašaukit 
Lafayette 7193.

TURIU ant mainų gerą farmų, 
kas turite biznio namą, kad butų 
tinkamas saliuno bizniui. Farma 
randasi 100 mylių nuo Chicagos. 
Klauskit Joc Šhiiukštas. Tel. Pull- 
man 5950.

ČIA yra dėl protaujančio žmo
gaus tikras bargenas. 3 fialų po 6 
kamb. muro namas su cottage už
pakalyje. Parsiduoda už. pusę kai
nos, negu kainuotų pastatyti. Nu
sipirkt šitą namų, turėsit 
gyvenimų ir pinigų. Galima 
ti. Kų turite? \

STANKO & CO. 
5097 Archer Avė.

Lafayette 6036

EKTRA SPECIALIS BARGENAS
G flatų mūrinis namas po 6 kam

barius, kiekvienas pečium ir for
tas šildomas, 2 karų garažas, 50 
oėdų kampinis lotas $255, kaina tik 
$23,000.

Savininkas
5512 So. Aberdeen St.

ramų 
mainy-

PARDAVIMUI arba mainymui sa
vo penkių tūkstančių ($5000) etpiity 
j puikų 6 kambarių bungalovv, prie 
39 St. ir Home Avė., nctolj nuo 
Ber\vyn rubežiaus, mainysiu į sta- 
ka, bonus, lotus 33% N182. Adre
suokite F. J. Broz, 1619 S. 61 Avė., 
Cicero, arba šaukit Cicero 1829.

PARDAVIMUI ar mainymui 3 lo
tai, jie yra išrenduoti gesolino sto
čiai. Mainysiu ant bizniavo namo. 
Kreipkitės 3955 Archer Avė.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų, 
naujas mūrinis moderniškas namas, 
5 ir 6 kambariai, arba mainysiu į 
biznį arba lotų.‘Namas randasi ant 
100-tos gatvės ir Michigan avė., 
Roselande. Savininkas. 61011 Siuth 
Racine Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui — 
moderniškas, mūrinis 2 flatų namas, 
karštu vandeniu šildomas, tinkamas 
dėl rooming house, visi kambariai 
išrenduoti. Parduosiu arba mainysiu 
j bungalow arba cottage. Savininkas 

7U21 Emerald Avenue 
Tel. Stewart 7764

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
po 4 kambarius; priimsiu kaipo pir
mų jmokėjimų mašiną arba lotą, 
kaina $3,950.

3817 So. Spaulding Avė.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISAD 02 yra patartina kriep- 
ties pas

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

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

arba mainui lotas 
bargenas. Randasi 
N. E. kampas. Ge- 
stoties. 7843 So.

PARDAVIMUI
50 X Didelis 
69 St. ir Hoyne 
ras dėl gasolino 
Throop St.

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

B. J. COLEMAN and CO. 
129 E. Pershing Road 

Blvd. 7769

MEDINIS namas 4 flatų, netoli 
51 st ir Aberdeen. Geriausią barge
nas Chicagoj. Mainvsim į ką nors, 
šaukit Phone Hemlock 8300.

; įskaitant visus nuošimčius, yra i> 
gražus kambariai ir vana, didelis 

"i bloko 
nuo transportacijos, netoli mokyklų, 
bažnyčių ir krautuvių, 1 blokas nuo 
miesto rubežiaus, kur taksai yra pi-

NEATIDĖLIOKIT — ATSILANKY- 
KIT ŠIANDIE 

WATSON BOND &
MORTGĄGE CO.

5624 Irving Park Blvd.
5525 Belmont Avė.

čia Tik Bargenus Rasi m
BIZNIAVAS kampinis muro na

mas, 10 flatų ir 3 storai, atskirai 
pečiais apšildomas, leudos neša | 
mousį $355. Randasi Pridgeporto 
•ipieh įkėj ant karų įsisukimo kam
po. Kaina tik $33,000. Tai|>gi įmi
nėsime į- mažesnį namų arba lotu.;.

9 NAUJI muro n imai, 2 po 5 ir 
2 po (i kambarius, karštu vandeniu 
epsi’domi, aržuolo Irimas, viskas, 
apdirbti stiklais porčiai. vėliausios 
mados phimbingas 
niški įrengimai. 
(Įuctte parko ir 
parduosime arba mainysime į jūsų 
senų namų arba

PARDAVIMUI rezidencijos lotas 
Ciceroj. Priimsiu automobilį į mai
nus. 3214 S. Union avė. 2 fl.

PARDAVIMUI 5 kambarių cottage 
su 3 lotais. Yra garažas. Atsišauki! 
10811 So. Troy St.

nemokėsi

ir kiti moder- 
Randasi arti Mar- 
vienuolyno. Pigiai

lotus.
NAUJI 6 kambarių moderniški 

bungalo\v, karštu vandeniu apšildo
ma ir kiti vėliausios mados įrengi
mai. Kaina tik $8000; įmokėt $500. 
Naudokitės proga.

PIRMAS atsilikimas Chicagoje! 
Senas, ir plačiai žinomas Chicagoje 
biznierius nusitarė važiuoti į tėvy
nę, tad parduoda savo pelningą ir 
per ilgus metus išgarsintą tarpe lie
tuvių kaipo geriausios rųšies minkš
tų gėrimų išdirbvstę, kartu su na- 

1.—35 akrai žemės vaisiais apso- mu, mašinomis, troku, staku ir 
"good will” tik už $30,0(8). Taipgi 
priims į mainus jūsų namą, nuo 2 
iki 12 flatų.

Taipgi mes turime keletą gerų 
bargenų ir mainų, kurių čia nega
lime sutalpinti, tad dėl platesnių 
žinių malonėkite kreiptis j musų 
ofisą kasdien arba nedčliomis.

EXTRA pigumas. Parduodu 2 fin
tu namų, garu apšildomas, stikli
niai parėtai, 2 karų garažas, metinė 
renda $1,536. Parduodu už $13,300. 
Savininkas gyvena ant pirmo floro. 
5931 S. Al bau y a Ve. Prospect 10366

PARDAVIMUI muro namas, 5 
fintai po 5 kambarius, cottage 4 
kambarių ir uščias lotas šalyj, ga
ražas 2 karam ir štoras tinkamas 
dėl visokio biznio.

Atsišaukit
6134 So. Racine Avė.

PIRK nuo savininko, 
komišenų. Parsiduoda bizniavas na
mas arba mainysiu ant mažesnio; 
tinka visokiam bizniui, apgyventa 
svetimtaučiais, fabrikų distrikte. 
Dabartinis biznis yra restoranas.

1338 W. 59th St.
Tel. Englewood 9449

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

J. A. LYNCH
<0 N. Dearborn St., Central 3651

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

KELETAS FARMŲ

dintos, šalę golfo lauko, strytka
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, viena barnč, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
grėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo
lių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 
juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių. 
Įmokėjimas 4,000 dol.

2.—71 akras vaisių (frūktų) apie- 
linkėje šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 pėdu ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkaris su- 
stoia prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, moderniš
kai viskas įtaisytai Labai gera vie
ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsų (vyn
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gru- 
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

3.—6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės barnės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir moderniškai 
įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
ledaunė ir daug namelių. Ta vieta 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 doleriu. Gali
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o li
kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelį pelną.

4. —400 akrų javų farma, 1 mailė 
nuo miesto, cementinis kelias per 
vidurį farmos, 80 akrų miško, 3 ak
rai grėpsų, visa kita — dirbama 
ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

5. —Rezortas (vakacijų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valgomasis kambarys talpina 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

Del platesnių informacijų šių far- 
nių reikale, k rei plci tės j Naujienas. 
Klauskit J. Šmotelis.

PARDAVIMUI medinis namas, 
mainyčiau į bizniavų narna, sykiu 
cxtra bizniavas lotas, pigiai nu
pirksi!. J. Vaičaitis, 6359 S. Fair- 
field avė. Tel. Republic 1903

K. J. Macke & Co
(Mačiukas)

2436 VVest 59th Street
(kampas Artesian Avė.)

Tel. Prospect 3140

Tikri Bargenai
KAMBARIU mūrinis namas, 
šildomas pirmas aukštas, 2 
garažas, randasi Brighton 
parduosiu arba mainysiu į 
lotus, bučernę, grosernę,

2—5 
furnas 
karų 
Parke, 
farma,
kaina $11,500.

2—G KAMBARIŲ medinis namas, 
karštu vandeniu šildomi abudu fia
lai, 3 karų garažas, gerame stovy
je, randasi Roselande. Parduosiu 
arba mainysiu į lotus, grosernę ar
ba bučernę, bile kur.

2 KRAUTUVĖS ir 6 kambariai 
užpakalyje, prie gatvekarių linijos, 
geroj vietoj, parduosiu arba mainy
siu bile į ką mažesnį, bile kur.

7 FLATAI ir krautuvė, viskns 
išrenduota, geros įplaukos, geroje 
vietoje, netoli gatvekarių linijos, 
parduosiu arba mainysiu į bile kų 
mažesnį, bile kur: lotus, farmų ar 
mažesnį namų.

Aukščiau pažymėti namai turi 
būt parduoti šių savaitę. Parduosi
me už tikrą bargeną. Pirmam atsi
lankiusiam pirmiausiai patarnausi
me. Telefonuokit arba atsišaukit as
meniškai Šiuo adresu

W. H. Kelps and Co.
2419 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099.

PIGIAI UŽ CASH
8 FLATŲ kampinis muro namas, 

garu šildomas, 2 metų senas. Blo
kas nuo 63 gat. Marųuette Manor 
visas išrendotas. $36,500. Cash rei
kia $6500.

2 FLATAI po 5 kambarius, ce
mentuotas beizmentas, garu šildo
mas, medinis namas, lotas 32x105, 
tuščias lotas greta 32V165, Beverly 
Hills. Viskas už $10,(88).

S. J. PASZKEWICZ
G315 So. dnllfornin nvc. 

Hemlock 1555

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
mas, 2—5 ir 2—4 kambarių, įplau
kų $230 į mėnesį, kaina $32,000, 
įmokėti $2000, kitus po $200 į me
nesį, 2741—43 \V. 66 St. Matykit 
savininkų J. Valančius, 134 N. La 
Šalie St., Room 1100. Phone Central 
3533.

5 KAMBARIŲ medinis bungalovv, 
45 pėdu lotas, 7 pėdų skiepas, di
deli viškai, gera transportacija, ran
dasi prie Conrad Avė., Lyons, III., 
netoli Ogden Avė. Atsišaukit 4124 
Conrad Avė., Lyons. Imk Rusų prie 
VVestern Electric į vakarus iki Con
rad Avė. j Lyons.

štai yra bargenas. Parduosiu pi
giau negu man kainavo 5 kambarių 
mūrinį bungalow, kų tik užbaigtų 
5223-25 S. Kilpatrick Avė., pusė blo
ko j pietus nuo Archer Avė., kaina 
$6700. Apšildomi. Savininkai • bus 
ant vietos nedėlioj nuo 11 iki 4. 
JOS CHAPULIS, 1808 So. Ashland 
Avė. Čanal 1272

PARDAVIMUI metų senumo mu- 
riniff namas — 2 gyvenimai po 5 
ruimus — pilnai moderniški — sti
klo porčiai, bufetas ir knygų vie
ta. Aržuolo trimingas — ęraži vie
ta gyvenimui. Randasi prie Public 
School, taipgi arti bažnyčios ir High 
School. Parduosiu prieinama kaina. 
Įnešti reikės tiktai $8000 “cash” 
pinigais arba morgičiais. Parduoda 
savininkas: 4337 So. Fairfield Avė., 
Tel. Lafayette 1311.

PARDAVIMUI 8 kambarių cot- 
tage, furnas šildoma, 2 karų gara
žas, kaina $4700.

5309 So. Union Avenue

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalovvs, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde
dant cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiant stogus, įvedam 
phunbingą, malovojam ir pertai- 
som. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6847 South 
Western avė. Tel. Hemlock 2636.

PARDAVIMUI labai pigiai lotas 
apgyventoj visokių tautų apielinkėj. 
Turiu parduoti, nes noriu suspėti 
išvažiuoti su Naujienų ekskursija 
Lietuvon. 6(88) S. State St. Tel. Nor
mai 7289.

PARSIDUODA naujas mūrinis 4 
Datų namas, po 6—7 kambarius. 
Savininkas be komišeno duoda 
morgičius. Priežastis pardavimo — 
sfivininkas apleidžia miestą. 

4OH XV. GI Street.

AUKSINĖ PROGA
6 —6 kambarių medinis namas, su 

cementiniu skiepu, 2 karų garažas, 
naujai malevotas iš lauko ir vidaus, 
kaina labai pigi, įmokėti tik $1,000.

5—5 KAMBARIŲ medinis namas, 
cementiniu skiepu, 2 karų garažas, 
1 % loto žemės, kaina pigi, įmokėti 
$1000. Tie abudu namai raminsi 
Brighton Parke ir parsiduoda ste
bėtinai pigiai. Savininkas

JUOZAS VILIMAS
4558 S. VVashtenavv Avė.

Virginia 2054

PERKAME, parduodame ir mai
nome, taipgi budavojame visokius 
namus po visas Chicagos apielin- 
kes. Apsaugojame namus ir nami
nius rakandus nuo ugnies ir kitų 
nelaimių geriausiose apsaugos kom
panijose. Atliekame 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).

PUBLIC garažas, naujai budavo- 
jamas, su gasolino stočia iš fron
to ir dideliu kambariu dėl parda
vinėjimo automobilių (salesroom). 
Parsiduoda arba mainais. Agentams 
komišenas.

STANKO & CO.
5097 Archer Avė.

Lafayette 6036

PARDAVIMUI 5 kambarių 
bungalow, kampinis ant biznia
vo atryto, ant 69-tos. Parduosi
me arba mainysime ant namo 
su bizniu.

Kreipkitės:
2059 W. 21 St.

Krautuvė.

PARDAVIMUI biznio namas su 
restoranu arba vienas. Namas nau
jas, mūrinis, Storas ir 6 kambariai, 
ant 2 lubų šiltu vandeniu apšildo
mas, 2 karų garažas. Arba mainy
sime kas ką turit. 4102 Archer avė.

PARDAVIMUI 3 flatų namas, 2 
fintai no 5 kambarius, šiltu vande
niu šildomas, 1 fintas 7 kambarių 
furna.su šildomas; parduosiu labai 
pigiai, priežastis svarbi, 1 blokas 
nuo parko, arba mainysiu bile ant 
ko. 7230 S. Ta Ima n avė. Rep. 8935.

PARDAVIMUI pigiai bizniavas 
lotas ant 69 St., tarp Rockvvell ir 
Tpllnan. Sa vininkus 2321 XV. 09 St.

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 
šv. Jurgio bažnyčios. Imokėt 
kitus kaip rendų. Savininkas 
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

SAVININKAS labai serga, turi 
parduoti tuojau. Tas ilgai nebus, 
f1500 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 įmokėjimo. 
Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

prie 
$500 
mai-

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namas, 2 flatai po 5 kambarius ar
ba mainysiu į cottage, Brighton 
Parke, Marųuette Parke arba Ci
ceroj. Agentams komišinas. Atsi
šaukit vakarais.

4055 So. Artesian Avė.

PARSIDUODA bizniavas namas, 
bučernė ir 2 Storai ir 4 karų ga- 
radžius. Savininkas išeina iš biznio. 
Galima pirkti už $8,000 arba mai
nysiu j lotus. Savininkas 

4101% Archer Avė.

PARDAVIMUI namas, 3 lotai ir 
garadžiūs. Gerame stovyj, nebran
giai. 11331 So. Kedzie Avė., Mt. 
Greenwood, III.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
su dviem Storais, 2 flatais ir 2 ex- 
tra lotais. Taipgi prie to yra nau
jas mūrinis garadžius 50x125. Tuos 
namus ir garadžių, parduosiu už 
$28,000 arba mainysiu ant priva
tinio namo nepaisant apielinkės, 
Road House arba bizniavų lotų.

Kreipkitės pas

4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

PARDAVIMUI prie 5611 S. Ada 
St., 2 aukštų mūrinis namas, 6-7 
kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
galit jį nupirkti labai pigiai.

MILLEH BROS.
1 6624 So. Halsted St. 

Wentworth 4576 
Vienatiniai atstovai

WESTM0NT
PARDAVIMUI per budavotoją — 

24 nauji namai. 4, 5 ir G kambarių. 
10 namų parduota Westmont. Chi
cagos greičiausiai augantis prieiri ?- 
stis, C. B. & Q. transportacija, 35 
minutės važiavimo iki vidumiies:io. 
Tiktai biskį įmokėti, kitus kaip r?i- 
dą. Atdara visą dieną nedėlioj. Ri- 
šykit arba telefonuokit.

A. DUDEK
15 S. Cass Avė., Westmont 
’l'el. Dovvners Grove 931 M.

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. Whipple St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS 

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

$10
•iransportacija, kotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

nes mes galim nuvežti 
bežiuotą skaičių žmonių, 
musų miškų apaugusius 
mius, 75x150, f .

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit 

vasarna- 
75x150, $150, išmokėjimais, 

20% įmokėti, kitus po $5 į savaitę. 
Phone Wabash 6593 arba rašykit 
Long Lake Woodlands. Room 522, 
166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Kampinis 8 flatų mūrinis na

mas, 6-4 ir 2-5 kambarių, vienu me
tų senumo, į Marųuette 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
jų 5 kambarių murinę bungalovv, 
octagon frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
j mėnesį, įskaitant nuošimčius. 
5635 Irving Park blvd. Kild. 5773.

SAVININKAS parduos arba mai
nys tris po 2 flatu namus. Didelis 
bargenas. Savininkas MALPEDE, 
408 S. Laramie Avė., Austin 6115.

G 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 $5<4O ir tuojau kraustytės.

WALTER J. PAUL
Republic 4170
Hemlock 238P

6601 S. Western
3236 W. 55th St.

furna.su

