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Maskvos Konferencijoj Lau
kiama Didelės Kovos Tarp 

Stalino ir “Dešiniųjų”
MASKVA, bal. 5. — Balan

džio 20 dienų Maskvoj prasi
dės komunistų partijos konfe
rencija, kurioj, kaip manoma, 
turės Įvykti didelė, kova tarp 
Stalino šalininkų ir “dešinių
jų.”

“Dešinieji” reikalauja tam 
tikru palengvinimų ūkinin
kams. Jie nori, kad ūkinin
kams butų sumažinti mokės-1 
niai, kad jie butų paakstinami 
daugiau laukų apsėti javais etc. 
Tuo tarpu Stalino grupė sto
ja už tai, kad butų vedama 
neatiaidi kova su turtingesniais 
ūkininkais, vadinamais “kula-
kais,” ir labiau pataikaujami kad konferencija nutars vesti
neturtingieji valstiečiai.

“Dešinieji” sako, kad skir
tumas tarp neturtingo ūkinin
ko ir “kulako“ esąs tik jų ga
bumuose. Gabus žemdirbys 
galįs savo stropumu ir sunkiu 
darbu labiau ir prasisiekti. Esą 
nesąmonė piktai žymėti lokius 
“kulakų” žymėmis ir atimti iš 
jų jų turtų ir mantų.

“Kairieji” betgi tvirtina, kad 
“kulakai“ išnaudoju bėdines- 
nius ūkininkus ir tųjų lėšomis 
lobsta. Jie lodei reikalauja, 
kad valdžia apdėtų “kulakus” 
dideliais mokesniam.

Kompartijos konferencijos ! 
paprastai susideda iš viso kra- i 
šio komunistų partijos skyrių 
sekretorių ir kitokių viršinin-1 
kų. Ir šioje konferencijoj da
lyvaus daugiau kaip tūkstantis 
delegatų ir apie penki šimtai 
“broliškų” delegatų, pastarieji j 
betgi galės dalyvauti tik disku
sijose, be sprendžiamo balso, 
tai yra, balsuoti jie negalės.

Kunigas bankini n k a s Šen. Borah reikalaus 
nusinešė $3,500 banko pripažinti sovietų 

pinigų Rusiją

PIIEBA, Miss., bal. 5. — 
Vietos mPtodistų kunigas F. 
F. Coggins, kuris buvo taip pat 
Bank of Pheba kasininkas, ka
žin kur dingo su savo žmona ir 
kūdikiu. Kartu su kunigu din
go ir $3,500 banko pinigų.

Iš Chicagos į Nevvarkij 
nuskrido per 4:50

NEWABK, N. J., bal. 5.
Lakūnas George C. Pomeroy 
atskrido iš Chicagos į Newar- 
ką, viso apie 900 mylių, per -I 
valandas ir 50 minučių. Taip 
greitai atskristi padėjo jam vi
są laiką putę stiprus vakarų 
vėjai.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

‘ma5owš etaoi shrdl shrd
Nenusistojęs oras; gali būt 

kartais lietaus su perkūnijomis; 
vėsiau; stiprus, daugiausiai pie
tų vakarų krypties, vėjai.

Sekmadienį nenusistojęs oras 
ir vėsiau-

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 69° ir 80° F., — kaip vi
durvasarį.

šiandie saulė teka 5:26, lei
džiasi 6:20. Mėnuo teka 4:17 
ryto. |

Konferencija turėjo prasidėti 
kovo mėnesio 23 dieną, bet ji 
buvo vienam mėnesiui atidėta. 
Atidėjimo priežastis buvo neva 
tai, kad žemės ūkio delegatai 
nebūtų sutrukdyti nuo pavasa
rio sėjos darbo. Iš tiesų betgi 
manoma, kad konferencija bu
vo atidėta ne dėl noro “nesu
trukdyti” delegatų, kurie juk 
vis tiek nėra ne koki žemdir
biai, o tik valdininkai, bet dėl 
ūkininkų; norėta sužinoti, kiek 
šiemet ūkininkai pasės vasarių 
javų.

Iš pranešimo, kuri padarė 
prezidentas Kalininas, matyt,

stipresne kovą su “kulakais“ 
turtingesniais ūkininkais — ir 
su “dešiniuoju pavojum.”

Iš pradžių buvo manoma, 
kad Kalininas yra linkęs “de- 
šiniajai“ srovei kartu su Bu- 
charinu ir kitais, bet iš pasta
rojo jo pranešimo aišku, kad 
jis eina su Stalinu ir jo šali- 

i ninkais.
Kokia bus valdžios politika 

su “'kulakais,“ galima iš da
lies spręsti ir iš straipsnio, ku
ri buvęs “čekos“ komisaras 

leistis paskelbė Pravdoj. Sa- 
I vo straipsny Lastis paduoda 
pranešimų iš įvairių provinci
jų ir tuose pranešimuose sako
ma, kad “kulakai“ labai maža 
javų tesėją. Jie sėjų tik tiek, 
kiek jiems patiems reikią. “Ku
lakai” sakų: kam sėti daugiau, 
kad valdžia vis tiek atima ja^ 
vus pusdykiai, o kai patiems 
reikią maisto pirktis, tai reikią 
trigubai ir keturgubai bran
giau mokėti.

WASHINGT(>NAS, bal. 5. — 
Senatorius Borah, užsienio rei
kalų komisijos pirmininkas, ža
da pasiūlyti rezoliucijų dėl pri
pažinimo sovietų Rusijos.

Meksikos vyria u s y b ė 
paleido 27 vienuoles

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
5. — Dvidešimt septynios vie
nuolės, kurios buvo suimtos dėl 
Meksikos religinių įstatymų 
laužymo, tapo vėl paleistos. 
Kartu su jomis suimtas vie
nas kunigas dar tebekvočiamas.

Trys darbininkai žuvo 
kasyklose

SUDBURY, Ontario, bal. 5. 
Internacional Niekei kompa

nijos ’Levack kasyklose, viršui 
įdubus, trys darbininkai buvo 
užberti. Atkasti, visi jau bu
vo n-eibegyvi.

SLIVIKO ŽMOGŽUDŽIAI 
NUBAUSTI

KAUNAS. — Savo laiku bu
vo rašyta, kad Garliavos vals
čiaus laukuose rastas žiauriai 
nužudytas Juozas Slivikas. Vė
liau išaiškinti ir žmogžudžiai. 
Kauno apygardos teisme nagri
nėta jų byla. Stasys Tamuliu- 
nas kilęs iš Veiverių valsčiaus, 
Petkeliškių dvaro nubaustas 6 
metais sunkaus kalėjimo ir Juo
zas Miknevičius iš Garliavos 
valsčiaus, Vaitopolio kaimo 1 
metais sunkiojo kalėjimo.

(Atlantic and Pacific Photo)

Taip atrodė Illinois kelias 42 netoli nuo Zion, III., kovo 31 d. Tų dieną, kaip žinia, lijo labai 
smarkus lietus, kuris daugelyj vietų išplovė kelius

Senatas tardo pirki
nėjimą valdžios vietų 

J. Valstybėse
Vienas pašto skyriaus viršinin

kas už savo “džiabą” sumo
kėjo politikieriams $200 ir 
dvi kiaules

WASHINGTONAS, bal. 5.— 
Senato globojimo komisija, ku
ries pirmininku yra senatorius 
Brookhart, gavo daugybę laiš
kų ir “afidėvitų,” parodančių, 
kad pastaraisiais metais pašto 
skyrių viršininkai ir kiloki fe- 
deraliniai valdininkai Mississip- 
pi, Arkansaso, A labam os ir 
Tennessee valstijose “aukojo” 
politinei republikonų kampani
jai dideles sumas pinigų, kad 
galėtų savo vietose išsilaikyti, 
arba kad į tas valstybės tarny
bos vietas butų paskirti.

Afidėvitai parodo, kad Missi- 
ssippi valstijoj 110 pašto skyrių 
viršininkai davė republikonų 
kampanijai daugiau kaip $12,- 
000. Vienas jų “aukojo” net 
$2,125. Vienas pašto skyriaus 
viršininkas Arkansase už tai, 
kad tą “džiiaibą” gautų, kyšte
lėjo republikonų komitetininkui 
$378, o vienas Tcnnessee pašto 
skyriaus viršininkas savo “afi- 
devite” sakosi už savo “džiabą” 
davęs $200 ir dvi kiaules.

Karo metų bomba spro
go, užmušė 2 studentu

VERDUNAS, Francija, bal. 
5.—Bombos išraustoj karo me
tais duobėj, kur jie buvo susi
kūrę ugnį, sprogo bomba, ir 
du kolegijos studentai buvo už
mušti, aštuoni kiti sužaloti.

Bomba, matyt, buvo nuo ka
ro metų išsilaikius po žeme ir 
dabar, įkaitus nuo ugnies, spro
go.

Garlaivis paskan d i n o
škunerį; jg*ula išg-elbėta

VINIEYARD HAVEN, Mass., 
bal. 5. — Uoste šiandie įvyko 
kolizija tarp garlaivio Sand- 
wicli ir keturių stiebų škunc- 
rio Frances L. Taussig. škune- 
ris, smarkiai sužalotas, netru
kus paskendo. Jo kapitonas ir 
aštuoni įgulos žmones buvo iš
gelbėti.

Bulgarijoj žemė dreba
SOFIJA, Bulgarija, bal. 5. — 

Filipopoly ir apielinkėj buvo 
jaustas žemės drebėjimas.

| Pasiuntė “graboriui” če
kį $250 ir nusižudė

MUiLBEBRY, Kas., bal. 5.— 
Vietos gyventojas Davė Curran, 
55 metų amžiaus, pasiuntė $250 
čekį laidotojui, dar telefonu 
pranešė jam, kad čekis jau esąs 
pašto stoty, ir po to nusišovė.

Prieš šešerius metus Curran 
buvo laibai sužalotas kasyklose, 
Įvykus jose sprogimui, ir nuo 

J to laiko buvo visiškas invali- 
I das. Prieš keletą savaičių 
mirė jo žmona.

Pilietinis karas Ki
nuose arti galo

Vuhano maištininkai nuveikti: 
tautinės valdžios kariuomenė 
įėjo į Hankovą

PEKINAS, Kinai, bal. 5. — 
Valdžios išleistas komunikatas 
sako, kad nuveiktiems Vuhano 
maištininkams pasitraukus, tam 
tinęs Kinų valdžios kariuome- 

j nė šiandie be jokios opozicijos 
įėjo Į Hankovą.

Komunikate sakoma, kad pi
lietinis karas, traukęsis keletą 
savaičių, dabar beveik jau vi
sai likviduotas.

Austrijos fašistai 
grūmoja sukilimu

—jei butų sudarytas ministe- 
rių kabinetas koalicijoj su 
socialdemokratais

VIENA, Austrija, bal. 5. — 
Graz’e vakar įvyko “Heim- 
wehr’o“ j klerikalinės fašistų 
pusiau karinės organizacijos] 
vadų konferencija, kurioj buvo 
nutarta gręžtai priešintis pro
jektuojamai koalicijai su social
demokratais. O jei tokia ko
alicijos valdžia butų sudary
ta, tai smurtu ją nuversti.

Vadinas, fašistai grūmoja 
“puču,” jeigu valdžios partijai, 
kuri dabar kunigo Seipelio ka
binetui rezignavus eme flir
tuoti su socialistais, pavyktų su
daryti kabinetas, kuriame ir 
socialdemokratai butų atstovau
jami.

Savo partijos prašomas, kad 
jis vėl stotų valdžios priešaky, 
kun. Seipel atsisakė.

8 angliakasiai žuvo dėl 
sprogimo kasyklose

BRIUSELIS, Belgija, bal. 5.— 
Anglies kasyklose netoli nuo 
Pa t u rages Į vyko sprogimas. A š
tuoni angliakasiai buvo užmuš
ti.

Prohibicijos agentai 
per 15 mėnesių nuga

labijo 16 asmenų
Visuose atsitikimuose svaigalų 

Įstatymo “vykdytojai” buvo 
teismų išteisinti

WASIIINGTONiAS, bal. 5.—
Asistento Sekretoriaus Loma- 

no pranešimu, per pastarus 
penkiolikų mėnesių prohibici- 
jos agentai ir pakraščių sargy- 
bininkai, bevykdydami prohibi
cijos įstatymą užmušė šešioliką 
žmonių.

Per tų patį laikų buvo įnikau- 
i septyni prohibicijos agentai 

ir du muitinės inspektoriai, kai 
jie bandė Įtartus dėl prohibi- 
jijos laužymo suimti.

Kiekvienų atveji, kur prohi- 
jicijos agentai nukovė pilietį, 
jie buvo federalinių teismų iš
teisinti, nes žmogžudybę papil- 
lę “eidami savo tarnybos prie
dermes.”

Jo žmogžudybės pasa
ka apsilenkė su faktais
Del to prisipažinęs “nusikaltė

lis” tapo išvytas iš kalėjimo

SANTA BARBARA, CaL, bal. 
Y — Vietos kalėjime vakar bu
vo uždarytas vienas Louis W. 
Carson, kuris, patsai atvykęs, 
pasipasakojo šerifui, kad 1924 
metais jis St. Louis mieste nu
žudęs vieną žmogų, Albertą 
Nelsonų, numesdamas ji nuo 
Fort Snelling tilto į Missis»ippi 
upę.

Bet pasirodė, kad Carsono 
pasakojimai buvo nevisai tiks
lus:

1. Fort Snelling tiltas yra 
St. Paul, Minn., o ne St. Lou- 
is’e.

2. Nė kokio Alberto Nelso
no ten nebuvo.

3. Jokios žmogžudybės ten 
nebuvo papildytos.

Šiuos faktus nustačius, Car
son 'buvo meste išmestas iš ka
lėjimo.

Praneša apie neramu
mus Britų Indijoj

KALKUTA, Indija, bal. 5. — 
Pranešimai iš žiemių vakarų sie
nos sako, kad ten kilo konflik
tas tarp karingų šiah ir afridų 
giminių. Manoma, kad ramu
mui atsteigti bus priversta įsi
maišyti britų kariuomenė.

Į Italiją grįžo žiema
ROMA, bal. 5. — Į Romą ir 

visą šiaurinę Italiją grįžo žie
ma. Venecijoj pasnigo.

Kaip komunistų vy
lingai prigaudinėja 

žmones
Renka pinigus “naudai“ Amai- 

gameitų unijos lokalo, kurio 
jau seniai nebėra

Chicagos ‘Forvvard’ praneša: 
“Komunistų ‘kolektoriai’ su

galvojo naujų ‘skymų’ pinigams 
iš darbininkų vilioti.

“Kadangi vis mažiau ir ma
žiau besiranda tokių, kurie no
rėtų aukoti pinigų įvairiems 
komunistų hiimbugiškiems fon
dams ir organizacijoms, tai da
bar jie ėmė rinkti pinigus var
du vieno siuvėjų Amalgameitų 
unijos lokalo, kurio jau seniai 
šiame pasaulyje nebėra!

“Unijos skyriai Chicago j ga
vo iš *New Yorko ‘A maigu ma
teli Clothing Workers of Ame
rica, Loeal 158,’ vardu atsišau
kimų, kuriais prašomai aukų 
to lokalo naudai.

“Pradėta klausinėti, kas atsili
ko, kad Amalgameitų unijos 
lokalas yra priverstas šauktis 
dėl piniginės pagalbos, ir su
sekta, kad tokio lokalo jau se
niai nebėra. Iš Ne\v Yorko 
centro įgauta pranešimas, kad 
lokalas 158 yra jau prieš tre
jus metus likviduotas!

“Bet komunistų humbugic- 
riams viskas galima, bet tik 
pasimeškeriotų į savo krepšius 
pinigų, kad ir kreivais suktais 
budais.”

Illinois angliakasiai pa
tvirtino mažesnių algų 

sutartį
4 PEOBIA, III., bal. 5. — Illi
nois kasyklų darbininkų kon
vencija šiandie priėmė Illinois 
unijos pirmininko, Harry Fish- 
wicko, raportą apie derybas su 
kasyklų savininkais ir priimtą 
praeitą rudeni naujų algų kon
traktą, kuriuo pagrindinė alga 
buvo sumažinta nuo $7.50 iki 
$6.10 dienai.

Reparacijų ekspertai 
vėl pradėjo darbą

PARYŽIUS, bal. 5. — Po sa
vaitės pertraukos, finansinių 
ekspertų konferencija Vokieti
jos reparacijoms nustatyti sa
vo darbus vėl pradėjo.

POTVYNIS YOUNGSTOWNE

YOUNSTOWN, Ohio, bal. 5. 
Čia siaučia didelis potvynis, už
liejęs daug namų ir fabrikų. 
Reveik visi fabrikai sustojo ir 
susisiekimas sutrukdytas.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.

LIETUVOS ŽINIOS
Jonišky išžudyta visa 

Buknių šeima
Joniškio miestely naktį iš 7 į 

8 kovo išžudyta visa Buknių 
šeima: tėvas, sunūs ir duktė, 
visi suaugę. Duktė rasta jau 
negyva, o tėvas su sūnumi nu
gabenti Į vietos ligoninę; tėvas 
tuojau mirė, o sūnūs dar gy
vas, bet nėra vilties, kad išgy
tų, nes labai sudaužyta jam 
galva, žmogžudys Komparskis 
persišovė ir Įkrito šuliniu. Prie
žastis — kalba, kad skolų są
skaitos.

PLĖŠIKAI PASMAUGĖ 
MOTERIŠKĘ.

PALANGA. — Naktį apie 2 
valandą Palangoje į Lejos ir 
Pešės Karvaičių butą Įsilaužk* 
du nepažįstami piktadariai. Pir
mąją smarkiai sumušė, o antrų
jų pasmaugė . Paskui ėmė ieš
koti grobio. Paėmė 500 dole
rių, už 300 litų auksinių ir si
dabrinių pinigų ir dar kiek ki
lų daiktų, pasišalino. Piktada
riai tuo tarpu nežinomi.

KIEK KAUNE SIRGO PER 
VASARIO MĖNESĮ?

Kauno mieste nuo 1929 m. 
vasario mėn. 1 d. iki 28 aštrio
mis ligomis susirgimų miesto 
valdyboj naujai įregistruota iš 
viso 41, iš kurių: vidurių .šilti
ne 20, skarlatina 15, difteritu 
J, Įkastų Įtariamų pasiutime 
gyvulių 1, paratiphus 1.

Dezcnfekcijų butuose pada
ryta 18, ligoninėn išvežta 19.

KIEK SUSIRGO?

Kauno mieste nuo 1929 m. 
vasario mėn. 23 d. iki 28 d. 
aštriomis apkrečiamomis ligo
mis susirgimų miesto valdyboj 
naujai įregistruota iš viso 9, 
iš kurių: vidurių šiltine 3, 

i skarlatina 5, įkąstų Įtariamų 
pasiutime gyvulių 1.

Dezinfekcijų butuose pada
ryta 5, ligoninėn išvežta 1.

Kauno apygardos teismas nu
baudė Antaną .latkauską, kilu
sį iš šilavos valsčiaus, Ratuliš- 
kių kaimo pusantrų metu sun
kių darbų kalėjimo, už tai, kad 
jis Kėdainių apskr. kėsinosi iš
žaginti 14 metų piemenę.

—— *—;----——

MIRĖ ŠIMTAMETIS

Kvėdarnos v., Rokštų kaime 
mirė K. Jonelis sulaukės virš 
100 metų amžiaus.
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Tarp Chicagos 
Liatuvių

šliaukyti ir atsivesti naujų .na
rių, kurie norėtų prie jo pri
klausyti. Kliii'bas gyvuoja ir 
daPbuojasi gerai pagal tinka
mą visiems užsibrėžimą.

Valdyba.

Studentas sužeistas au
to nelaimėje

Sužeistas auto nelaimėje Jo- 
seph Gubbins, 22 melų, Chica-

Iš Lietuvių Amerikos 
Piliečių Džianitorių

darbuotės
pri- 
ku- 
jo,

Visi džianitoriai, kurie 
klausote šiam kliubui arba 
rie norite prisirašyti prie 
esate kviečiami susirinkimam
Susirinkimas Įvyks 7 dieną ba
landžio kooperasijos name, 6201 
So. Kimbark Avė., kaip 1 vai. 
po pietų. Visi nariai turite at-

VISS” PARĖ SU
DOVANOMIS

Nauji Rekordai
Dabar išėjo daug naujų lietu

viškų rekordų, kuriuos yra malo
nu kožnam pasiklausyti.

16111 Vilniaus polka,
Petronėlės polka.

16122 Kūmos polka,
Tetulės polka.

in- 
or- 

kestros Yotko, dainavimas A. šau- 
kevičiaus.

Tai yra nepaprasti rekordai, 
•oli Mahanojaus niainierių
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Reumatizmas
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 me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padeka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už* $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga:

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTI1N KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

ŠALTINIS SVEI-

Duokite Man
Medaus Bet

Ne Bites

gos universiteto studentas. Are- licija patyrė, kad jie visi girta
si uo t i ryšyje su ta nelaime vo, pirm negu juos ištiko ne- 
trys jo draugai studentai. Po- laimė.

K

M 
M 
M

Laikas
Tel.

M
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Jie puikus skoniui ir 
malonus gerklei.

Ir duokite man cigaretę, 
kuris neužagaus mano gerkles.

Aš mėgstu medų su balta duona 
bet, medų gauti, 
man nereikia duotis bitėms 
save igelti.

Aš mėgstu su draugu draugauti 
bet noriu*, kad mano draugas 
butų pastovus, nepiktas 
ir malonus.

Juose randu viską, ką cigarete 
norio rasti.

Štai kodėl aš nieko kito nerūkau 
kaip tik OLD GOLDS

APSAUGOKI! SAVO SVEIKATĄ
Pašalinki! žiurkes, peles ir drėgnumą įsitaisydami 

Norillite basementų.

Busi apsaugotas, jei leisi Chicagos didžiausiam remodeliavimo kon- 
traktoriui sumodernizuoti jūsų namų. Pasiuskit kuponų šiandie dėl 
specialiu parodymo darbo pasiūlymo. Veikite dabar ir sutaupykite 
pinigų.

NORTHERN ILLINOIS CONSTRUCTION CO.
1553 Madison Street Mbnroe 0426

Pasiuskit kuponą šiandie
Tegul inžinierius ateina
Vardas
Adresas

f.
Ar jums reikia dėl skai
tymo arba dėl arti žiūrė
jimo akiniu ? Saugok 
sveikatų, prižiūrėk gerai 
akis, o nereikės niekuo
met gailėtis.

Šlifuoti Akiniai

DYKAI Išbandymiu

Puikus _ - -
Zylo-Shell R?a. a^is galima dažnai atitaisyti su aki-
ržnnai TUaMano ŠVELNIOS ŠVIESOS akiniai su

1 a v , gražiais, paauksuotais ZYLO-SHELL rė
mais yra labai geras pirkinys už penkis dolerius.

Jie apsaugos jūsų akis, prašalins akių nuovargi ir galvos skaudėjimų. 
Jus galėsite su jais skaityti, siūti ir aiškiai arti matyti.

/Išbandyk juts dešimti dienų. Jei jums jie nepatiks, tuomet sugrąžinkit 
juos ir jums nieko nekainuos.

DR. G. SERNER
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

3265 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrH

Rengia

Pažinkite

Pradžia 7 vai. vakare.

14005 Dzingu Varakalnis ir 
Miškas Aukcijonas.

26080 Urėdas Maušė ir Sodelis.
Vanagaičio ir Kraučiuno.

14002 Mergytė Nesiturės ir 
Šoka jaunas ir šoka senas

Tautiška Parapija
(3509 S. Union avė.)

161171’'' Trys Jaunikiai ir 
Mudu Du Broliukai.

Rankinių fonografų $7.50
kainos, po ................... *** •

St.

po

Mes turime puikiausius siutus Ve
lykoms; naujausios mados ir geriau
siu pavasariniu materiolų. Siutų 
kainos nuo $31 ir daugiau. Viršu
tiniu kautu kainos nuo $21 ir dau
giau. Atsilankykit ir persitik- 

rinkit.

Brighton Park 
Clothiers

4249 Archer Avė.
Cor. Whipple St.

SpeciaUataa gydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis IJgydyU, atsilan
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aA apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iftėgzaminavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 r?*? iki 1 po pietų.

NEDĖLIOJ,

Balandžio-April 7 d

DABAR
NUSTATYK PATS 
SAVO SĄLYGAS

“Viss” parėję dalyvaujanti vi-1 
si gaus gražias dovanas. Kiau
šinių rungtynėse kas daugiau 
sumuš kiaušinių, gaus dovanas. 
Bus duodami skanus užkandžiai, į 
Užprašom visus į šj linksmą i
vakarėlį. —KOMITETAS. ! n • i* •Specialiai pavasariui

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted Street

Chicago, Illinois

BASEMENTO
REMODELIAVIMO IR

PAMATO DARBAS

IPopieruoju ir maliavoju.
Savo darbą gvarantuoju.

Telefonas Hemlock 0653
5234 So. Seeley Avė,

Radios 24 Mėnesiai

Aš mėgstu turėti alaus prie 
valgio, bet tik jei iš grynų 
apynų ar salyklos.

,r««A .

Aš mėgstu cigaretę su skoniu 
bet nenoriu kad jis 
man gerklę degintų.

Pasirinkimas

(Aįaį&stic
Majestic, 8 tūbų, dynamic speake- 
ris, už

$137.50

Brunswick, 7 lubų su viskuo, už 

$95
Freshman, 7 tūbų, už

$69
Atwatcr Kent, 8 tūbų, už

$83
Mes užlaikome Howard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

Del išmokėjimo
Namų jipšil4ymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojamo paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą
Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKI

Galite OLD GOLDS rūkyti 
ir jais džiaugtis

RYTĄ, VAKARĄ ir NATKI

Velvet 
Fiat 
Balta 

Maleva
SI.69
Galionas

Lcad 100 svaruDulch Boy White 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
08c

Atsineškite savo keną. 
Stiprios 6 pėdų kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Kockwell Street 

Lafayette 4689

Mes atsiekėm savo gerą reputaciją teikdami kostumeriams 
žemas kainas ir geriausį patarnavimą. Mes esame vienatiniai 
lietuviai graboriai, kurie perkame grabus tiesiai iš išdirbystės 
dar neužbaigtus ir patys tuos grabus galutinai užbaigiame. Tuo 
budu prašaliname uždarbi trijų tarpininkų ir tą uždarbį atiduo
dame savo kostumeriams. Mes nepriklausome prie jokios gra- 
borių komisijos ii* todėl galime sutaupyti bereikalingų išlaidų 
ir tuo budu teikiame geresnį ir pigesnį patarnavimą savo kos
tumeriams.

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime aiš
kiai pažymėję kainas ant visų musų grabų.

Nelaimes valandoje atsiranda šimtai visokių klausimų, mes 
esame patyrę tame dalyke ir galime suteikti patarimus viso
kiuose legališkuose dalykuose.

Mes esame gelbėję savo kostumeriams sutaupyti tūkstan
čius dolerių sukolektuodami jų apdraudas.

Nežiūrint mūsų kostumerių finansinės padėties, mes nie
kuomet neatsisakom patarnauti lietuviui; ar turtingas ar bėd- 
nas, mes teikiam kiekvienam tą patį mandagiausi ir geriausį 
patarnavimą.

EUDEIKIS
DIDYSIS OFISAS: 

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

SKYRIUS 
3201 Auburn 

Avenue 
Boulevard 3201

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield 

Avenue 
Lafaycttc 0727

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct 

Cicero 
Tel. Cicero 3794

0Fr"eMAU

Old Goto
20 už 15

CENTŲ

Pavasaris
Darau siutus ant orderio. Tūriu dideli pasirinkimą gatavu siutų. 
Taipgi išprosinu, išvalau ir pataisau.

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Savininkas

1403 So. 49 Ct., Cicero, III.
Phone Cicero 336

/7

■MM
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Brighton Park
Lietuvių Keistučio Pašalpinio

Jau pereitais metais bankas 
ne visuomet turėdavo pinigų 
kliubo čekiams padengti ir 
kreipdavosi j valdybą klausimu, 
ką daryti su čekius- -ar juos 
grąžinti? Vienok, kai tik su
sirinkime kas pasakydavo, jo- 
gei kliubo pinigai gal būt var
tojami kuriems kitiems tiks
lams, tai tuojau kildavo rimtų

nesusipratimų.
Nežinau, kaip yra kituose 

kliubuosc, bet pas mus, Kęs
tutyje, betvarkė ilgai nesitęsia, 
čia didžiuma narių stovi sargy
boje kliubo reikalų. Kai tik pa
sireiškia kas nors negero, tuo
jau esti pataisyta, ir vėl visi 
sutartinai dirba- Mažai rasi

♦

tokių draugijų Chicagoje', ku
rios galėtų prilygti musų klin
ikai. Nors jau ir dabar musų 
k Ii ubas yra turtingas nariais ir 
finansais, bet juo toliau, tuo 
daugiau paramos jis įgyja iš 
šios apielinlkės lietuvių, vyrų ir 
moterų.

Pereitą susirinkimą kliuban

įsirašė devyni nauji nariai, 
šiame susirinkime, manau, bus 
daugiau norinčių tapti nariais.

Keletas narių yra suspenduo
tų, ir jeigu jie neužsimokės, tai 
po kiek laiko bus išbraukti iš 
narių skaičiaus. Ar nebus gai
la jiems skirtis su tokia pui
kia organizacija? Kodėl gi ne

ateiti į susirinkimą ir neužsi
mokėti?

Kliubo Dramos Skyrius ren
gia gražų vakarą su vaidinimu 
puikaus Bronisląvo Vargšo vei
kalo “Gadynės žaizdos” Melda- 
žio salėje balandžio 14 dieną. 
Reikalinga, kad ne tik pats 
k Ii ubas, bet ir pašaliniai pa

remtų tokį puikų ir naudingą 
dramos skyriaus sumanymą. O 
paremti galima atsilankant į va
karu.—Anton J ūsas. »

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Kliuibo susirinkimas įvyks atei
nanti sekmadienį, balandžio 7 
dieną, lygiai pirmą valandą po 
pietų McKinley Parko svetai
nėje. Visi susirinkimai yra 
svarbus, ir pageidaujama, kad 
kuo daugiau narių juos lanky
tų. Bet šis, įvykstantis rytoj 
susirinkimas, bus kiek svarbes
nis už kitus ir įdomesnis tuo, 
kad komisija, kuri buvo išrink
ta pareitą susirinkimą (kovo 3 
d.) sutvarkyti kliubo reikalus, 
geriau pasakius, ginčą, išduos 
savo raportą.

Mat, kliubo susirinkimuose 
tarp protokolų ir finansų rašti
ninko kildavo ginčų. Finansų 
raštininkas pasakodavo, buk ki
ti finansų raštininkai neatlik- 
davę taip gerai tų pareigų, kaip 
atliekąs jis, o protokolų rašti-

COLISEUM
TWICE DAILY— NOW

Seats at Marsball Field's, Lyon & Healy 
Davis Store and Coliseum

ninkas (aš) tokiomis pasako
mis priešindavosi, ir jisai daug 
kartų yra pareiškęs, joge i kliu- 
bas esąs stumiamas į didesnę 
betvarkę. Kitaip minėtos ko
misijos nebūtų reikėję rinkti- 

Antras dalykas, tai raportas 
valdybos, kurią pereitas susi
rinkimas įgaliavo patirti finan
sinį kliubo stovį. Kurie narių'f 
turi mažai kantrybės ir nenori 
laukti susirinkimo, tai tokiems a 
paaiškinsiu ką valdyba surado.

Kaip jau žinoma, apie mėnuo 
laiko atgal mirė kliubo iždinin
kas A. Oshell. Pereitame su
sirinkime jo vieton tapo iš
rinktas naujas iždininkas, brigh- 
tonparkiečiams gerai žinomas 
Kazimieras Varnis. Norėta 
greitai sutvarkyti finansus ir 
pavesti juos naujam iždininkui. 
Bet pasirodė, kad banke trūks
ta pinigų apie 77 dolerių.

*^>545-

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

pa V e i k s 1 ų 
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
kilius ir tam

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

Važiuojate į Savo Senąją 
Tėvyne?

Dabar kai atėjo Pavasaris ir vėl užvieš
patavo Velykų Dvasia, kiekvieno mintys 
ir atsiminimai skrieja j savo senąją šalį, 
i savo gimtinę šalį, kuri dabar yra pasi
puošus skaisčiais pavasario žiedais. Kaip 
kiekvienas trokšta sugryšti į ten ir pama
tyti savo mylimuosius kitoj vandenyno pu
sėj !

Pirkdami laivakortę nuo mus, ar prisi
dėdami prie vienos iš musų ekskursijų ant 
bile linijos laivo, jus galite būti tikri, kad 
pasporto, vizų ir visi panašus klapatai ir 
nesmagumai bus pašalinti, nes mes aprū
pinsime visus šiuos dalykus dėl jus.

CENTRAI“"' BANK
TRUSTIN® KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

ITE ISMIN N GI!
Jeigu nusprendėt įsivesti šilumą į 

savo namus ateinančiai žiemai, tai įsi- 
veskite jtj, dabar. Jas tain darydami 
galite sutaupinti daug pinigų. Kuo il
giau jus lauksite, tuo daugiau pinigų 
jums kainuos. Jus galite užsisakyti 
reikalingas medžiagas dabar, uždėti 
mažą depozitą ir mes palaikysim jums 
tuos daiktus už dabartinę kainą. Užsa
kytus daiktus jus galėsite atsiimi bile 
laiku bėgyje trijų mėnesių.

MES TURIME ŠIUO LAIKU 
NEPAPRASTĄ PASIŪLYMĄ

Visą reikalingą medžiagą dėl įvedi
mo karšto vandens šilumos i 5 kamba
rių bungalow mes pasiūlome jums už 
$275.00. Šis pasiūlymas yra geras tik 
vienam mėnesiui. Bet mes palaikome 
jums šias kainas už mažą depozitą per 
ateinančius tris mėnesius.

Nepraleiskite šios progos ir veikite 
skubiai. Ateikite j musų ofisą, arba 
pašaukite mus telefonu ir mes mielai 
pasiųsime vieną iš savo inžinierių pasi
tarti su jumis ir parodyti jums kaip 
jus galite sutaupinti šiuo laiku nuo 30 
iki 40%. Musų inžinierius padarys 
jums braižinius ir visus nurodymus ši
lumos įvedimui, taip, kad nebus jokio

sunkumo jums patiems tą darbą atlik
ti. Mes taipjau paskolinsime dykai 
visus reikalingus atlikimui jusli darbo 
įrankius.

PLUMBINGO REIKMENYS
Mes nupirkome visą dirbtuvę su di

deliu staku visokios rųšies plumbingo 
reikmenų už pusę kainos. Jeigu jums 
reikalinga yra kokių nors plumbingo 
dalykų, ateikite pas mus tuojaus ir 
gaukite už bargeno kainą, kol jų iš
teks. Ateikite, jums tai užsimokės.

Mes taipjau turime visokios rųšies 
vandens šildytojų, gaso boilerių, pai- 
pų, fitingų ir visokios rųšies plumbin
go ir apšildymo reikmenų.

Musų obalsis biznyje yra: Kiekvie
nos plumbingo ir apšildymo reikme
nys, kurias jus čia perkate, jei nepa
tenkinančios, bus apmainytos, arba 
bus sugrąžinti jums pinigai.

Šis laikraštis patvirtins šį musų pa
reiškimą.

Ateikite ir pamatykite mus pirmiau 
negu jus pirksite kur kitur ir patys 
persitikrinkite. Kai jus nuspręsite 
pamatyti mus, pasidairykite dėl tikro 
vardo ir dėl tikros vietos.

Musų vieta yra didelis ilgas naujas namas, kaip parodo paveikslas. Jis yra State gatvėje, arti 22-ros gatvės, su musų vardu ant namo.

M. LEVY & COMPANY
State and 22nd St. prie geležinkelio tilto. Tel. Saginaw 4847 Phones Calumet 0644-0645

Mes būname atdari kiekvieną vakarą iki 8 vai. Nedėliomis iki 1 v. p. p. Parsisiųsdinkit musų vėliausi tik ką atspausdintą katalogą.
Pasiklausykite per radio musų dviejų valandų linksmaus programo is 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI. WSBC stoties kasdieną tarp 7 iki 9 vai. vakare.
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Užsisakymo kalnai
Chicago ja — paltui

Metams ...............................
Pusei metų___ —-.... ,
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam TT—..... .
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija _______
Savaitei .............—
Mėnesiui----------------------

Suvienytose Valstijose, ne CEfcagoje. 
paltui 

Metams-------------
Pusei mete----------
Trims mėnesiams ► 
Dviem mėnesiams _ 
Vienam mėnesiui _

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
[Atpiginta] 1

Metams_________ - ■ - -- $8.(X
Pusei mete 4.0®
Trims mėnesiams — - , -- 2.50
Pinigus reikia riesti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

8c 
18c 
7Bc

/
$7.00 
8.50 
1.75 
1.25
.75

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
I1L — Telefonas: Roosevelt 8500.

LIETUVOS GYVENIMO ĮVAIRUMAI

Neseniai buvo ištremtas į Varnių koncentracijos 
stovyklą klerikalinės darbo federacijos vadas Dr. Am- 
brozaitis. Dabar Lietuvos laikraščiai praneša, kad

“Kauno karo komendanto nutarimu ‘Darbininko’ 
redaktorius bu v. seimo narys P- Jočys, kaipo pavo
jingas visuomenės tvarkai asmuo, einant ypatingu 
valstybės apsaugos 'įstatymu 8§, ištremtas į Var
nius visam karo stovio laikui.”
Jočys yra kitas federantų šulas. O “Darbininkas”— 

oficialis federantų organas.
Lietuvos federantai, kaip žinoma, veikė labai uoliai 

gruodžio perversme ir karštai rėmė “naujos eros” vy
riausybę.

Kita žinia iš Kauno kitokia. Ji skamba taip:
“Kauno miesto ir apskrities viršininko raštu 

kovo 8 d., įteiktu kovo 18 d., nubaustas 25 litais ar
ba areštu (nepasakyta keliom^ dienoms) už neįmel- 
davimą savo laiku D-ro K. Griniaus namuose 
ventojų p. p- Račiūnų ir p. Juškevičiaus.? 
Lietuvoje, mat, jeigu pas žmogų atvažiuoja ir 

sinakvoja svečias, tai šeimyninkas turi “įmelduot” 
vokiško “melden”, pranešti) savo svečių policijai,
tvarka yra atėjus į Lietuvą iš cariškos Rusijos; tik Ru
sijoje “įmelduot” (“zajavit”) turėdavo “dvornikai” 
(kiemsargiai), o tautininkų valdomoje Lietuvoje šita 
policininkų pareiga yra uždėta namų savininkams.

Dr. K. Grinius buvo Lietuvos premjeras ir respub
likos prezidentas. Bet dabar jisai yra baudžiamas už 
neatlikimą policininko darbo.

gy-

ši

Apžvalga
“KELEIVIS” SIŪLO ŠAUKTI
AMERIKIEČIŲ SUVAŽIAVIMĄ

Kadangi šiaurinėje Lietuvos 
dalyje dabar žmonės kenčia di
delį vargų ir jiems reikia ūmios 
pagelbos, tai “Keleivis” siūlo 
šaukti visuotinų Amerikos lie
tuvių suvažiavimų. Nurodęs, 
kaip menkai rūpinasi badau
jančių šelpimu dabartinė Lie
tuvos valdžia ir kad Lietuvos 
žmonės neturi progos pareikšti 
savo iniciatyvų šelpimo reika- 
kale, “K.” sako:

“Kaip galima greičiausiu 
laiku turim sušaukti visuoti
nų Amerikos lietuvių suva
žiavimų, organizuoti badau
jančiai Lietuvos liaudžiai pa- 

kad da-
su-

galbų ir reikalauti, 
bartinė valdžia tuojaus 
šauktų Seimų, nes tik Seimas 
gali tikrai liaudies reikalus 
suprasti ir tik jis vienas gali 
teisingai nukentėjusius šelp
ti.

“Amerikoje mes galime su
kelti net bado paskolų, gali
me nusiųsti Lietuvon visų 
laivų maisto ir drapanų. Mes 
galime kreiptis net į Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
Draugiją ir gauti paramos iš 
jos. Juk ji šelpia kitų šalių 
pavargėlius, kodėl negalėtų 
sušelpti Lietuvos žmonių?

“Bet visų pirma reikia su
šaukti suvažiavimas, reikia 
sudaryti ir įgalioti tam tikrų 
įstaigų, kuri turėtų teisės 
šituo klausimu kalbėti ir 
veikti.

“Vietų tokiam suvažiavimui 
“Keleivis” siūlo New Yorke, 
o laikų — gegužės mėnesy.

“Toliaus “Keleivis” siūlo, 
kad suvažiavime butų atsto
vaujamos ne atskiros draugi
jos, bet kolonijos. Pavyzdžiui, 
visos Baltimorės draugijos ir 
kuopos, kurios pritaria šuva-'

žiavimui, išrenka po 3 atsto
vus, ir iš tų atstovų susida
ro Baltimorės Lietuvių Tary
ba. Šita Taryba ir renka de
legatų ar du į suvažiavimų. 
Taip daro Philadelphia, Pitts- 
burghas, Detroitas ir kitos 
kolonijos. Delegatų kelionę ir 
kitas lėšas apmoka draugijos 
sulyg savo narių skaičiaus ar 
kitaip, kitaip išeis draugi
joms pigiau.

“Tokios tarybos kai kur jau 
yra, todėl nereikia jų nei or
ganizuoti. Daleiskim, water- 
buriečiai turi savo draugijų 
Sųryšį. Kur tokių organų da 
nėra, tenai reikia sudaryti.

“Suvažiavimų gali sušaukti 
savo vardu Amerikos Lietu
vių Taryba, kuri anais me
tais buvo įkurta Philadelphi- 
jos suvažiavime. Jos valdy
boj yra drg. P. Grigaitis, adv. 
F. J. Bagočius ir S. Michel- 
sonas. Du pastarieji tam pri
taria. Turbut nebus priešin
gas ir drg. Grigaitis.” 
Idėja gera, bet mes šiek-tiek 

abejojame, ar ji yra įvykinama. 
Pas Amerikos lietuvius šiandie 
nėra to entuziazmo, kuris reiš
kėsi tuomet, kai kūrėsi nepri
klausoma Lietuva arba kai pra
sidėjo kova dėl Vilniaus, Be to, 
dabar pas amerikiečius didesnis 
nuomonių pasiskirstymas, ne
kaip buvo praeityje.

Gal vietoje visuotino suvažia
vimo butų geriau ir praktiškiau, 
kad padarytų konferencijų Ame
rikos Lietuvių Taryba, kuri pas
kui galėtų atsišaukti į kolioni- 
jas ir paraginti jas prie darbo?

VIS KRYPSTA, BET — KUR?

Pruseika “Laisvėje” rašo mir
ties nuosprendį Trockini. Sako: 

“Apie Trockio knygų, ku
rioj jisai polemizuoja su So
vietų Sąjungos vadais, žino
mas Belgijos oportunistas ir 
buvęs ministeris Vandervelde 
rašo: ‘Tiesų pasakius, niekas 
taip neprimena socialistų pra
kalbų prieš buržuazines val-

taip, kad Trockis 
tų, kų socialistai 
sake. Socialistų 
Leipziger Volks-

džias, kaip Trockio knyga 
prieš Stalinų.’

“Išeina 
atkartoja 
jau senai 
dienrašty
stimme tūla rusų menševike 
rašo, kad visus savo obalsius 
Trockis pasiskolino iš socialis
tų...

“šie pareiškimai Trockį be 
peilio pjauja!”
Tam pačiam “Laisvės” nume-

Francijos komunistų konferen
cijų, kurioje (kaip ir visuose 
komunistų susirinkimuose pa
staruoju laiku) kilo smarkių 
ginčų tarp stalincų, trockistų 
ir dešiniųjų. Konferencijos ap
rašyme skaitome:

“Dešiniuosius gynė Crozet, 
kuris pareiškė, kad kapitalis
tine stabilizacija pasidarius 
tvirta ir kad nesimato karo 
pavojaus greitoj ateity. Jis 
taipgi protestavo prieš ‘ultra
kairiųjų Partijos kryptį’.

“Daugelis atstovų atsakė 
Crozet’ui, nurodydami, kad 
jo politika veda prie social
demokratijos.”
Ar ne įdomu? Trockis kriti

kuoja Stalinų iš kairės pusės, 
ir pasirodo, kad jisai kalba taip, 
kaip socialistas, net skolinasi 
obalsius iš socialistų. Dešinieji 
opozicininkai kritikuoja stalin- 
cus iš priešingos puses, ir jų 
kritika taip pat krypsta į socia
listų pozicijų.

Atrodo, kad vis daugiau ir 
daugiau komunistų užsikrečia 
socializmo “herezija”, o tyrojo, 
“neiškrypusio” komunizmo šali
ninkų eilės vis tirpsta ir tirps
ta. Kas bus dar už kokių metų, 
kitų ?...

Didelis Atidarymas
Musų vartotų karų 

loto
Visi karai gerame 

stovyje
’23 Spec. Tour. ...
*24 Spec. Sedan ....
*24 Spec. Brougham

$89 
$369 
$282 
$261 
$398 
$389 
$196

Studebaker 
Studebaker 
Studebaker 
Moon ’24 5 Pass. Sedan ...
Nash 7 Pass. Sedan .......
Willys Knight ’25 Sedan . 
Hupp Club Sedan ............

Ir daug kitų
Dykai valstijos laisnis 
vienu iš minėtų karų, 
kit kuriuo nors iš šių 
dienas ir jeigu nebusite pilnai 
patenkinti, sugrųžinkit jį, o įmo
kėti pinigai bus priskaityti prie 
naujo ar kito vartoto karo.

INDEPENDENCE 
AUTO SALES CO.
Van Buren 9151-3203-3204
3848-50 W. Roosevelt 

Road 
Autorizuoti Studebaker 

pardavėjai

bile 
Važinė- 
karų 5

su

ArManaiPirkti
RADIO

Mes patariam geriausiai pirkti 
Radio ir Victrola — Combination, 
tai bent turėsi geriausią muziką sa
vo namuose, 
užganėdintas 
netu.

Pirmiausia 
ir dasižinok 
parduodam 1 
be nuošimčių.

Musų Radios tikrai 
tos. Mes užlaikom 
Victor lietuviškų rekordų; tie rekor
dai nauji išeina kas savaitę.

'lai žinai, kad busi 
taip gražiu kabi-

pamatyk musų Radios 
apie jų 

lengvais
kainas. Mes 
išmokėjimais,

yra garantuo-
didelj staką

J. J. STASULANIS

Eagle Music Co
3236 So. Halsted St

CHICAGO, 1LL.
Telephone Victory 6736

JOSEPH VILIMAS

O KONTRAKTORIUS
4556 So. RockveŪ S t,, Chicago, Iii.
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Laikas Visai Trumpas!
DIDIS PERSIKĖLIMO IšPARDĄVIMAS TUOJ PASIBAIGS!

Turite pasiskubinti pasinaudoti didžiausia proga savo gyvenime— 
įsigyti pili kiaušius namų reikmenis dar geriau kaip pusdykiai, kurios da
bar yra išparduodamos

AbiejosePeoplesFurnitureCo
Krautuvėse

Nes j trumpų laikų turime uždaryti musų Halsted gatves Krautuvę 
ir visas liekančias prekes turime išparduoti ant vietos ir dalį išgabenti į 
musų Krautuvę Brighton Parke—už dar negirdėtai žemų kain—pusdykiai 
ir beverčiai!

Štai tik keletas pavyzdžių, kuriuos talpiname žemiau, bet šimtus ir 
tūkstančius dauginus panašių bargenų rasite, kuomet ateisite į bile vienų 
musų krautuvę.

Radios
Nuo $95.00 iki $165.00 vertės radio setai, 
dabar tik po ................................................
Nuo $200.00 iki $300.00 vertės Radio Setai, 
dabar tik po ...................................................
Nuo $300.00 iki $450.00 vertės Radio Setai, 

dabar tik po ....................................................

Grojikliai Pianai
$500.00 vertės Kimball grojikliai pinai, dabar 
tik po ........................................................................
$650.00 vertės Kimball grojikliai pianai, dabar 
tik po ...+..................................... ............................
$750.00 vertės Kimball grojikliai pianai, dabar 
tik po .......................................................................

Kitokių išdirbysčių grojikliai pianai po $150.00, 225.00, $275.00 ir augščiau.

$975.00 Kimball Grand Pianai $540.00

$30.00 
$75.00 

$125.00

$198.00
$295.00
$380.00

Seklyčiom Setai
$100.00 vertės, 3-jų šmotų nauji ir dailus Jacųuard Velour setai $49.50
$160.00 vertės, 3-jų šmotų jacųuard, Mohair arba. Moųuette 
setai, dabar po ........................................................... ...........
$350.00 vertės importuoto Frizai, Mohair arba Damaak setai 
Su Mahogany medžio romais, po ..............................

Nuo $50.00 iki $100 vertės skuriniai, 3-jų šmotų seklyčios

$15.00, $25.00, $32.00, $37.50
Valgomų Kambarių Setai

ii75.00 vertės, 7 šmotų Stalas ir 6 Kėdės 
fiž .................................................................................................
$100.06 vertės, 7 šmotai, Stalas ir 6 Kėdės 
už ....................................................................................................
$150.00 vertės, 7 šmotai, Stalas ir 6 Kėdės
ųž ....................................................................................................

Miegamo Kambario Setai
$80.00 vertės Setai; Kamoda, Lova ir šeforeta 
už ........................................................................................
$150.00 vertės Setai, Kamoda, Lova ir šeforeta
už .......................................................... ............................
$225.00 vertės Sėtai, Kamoda, Lova ir Vanity 
už .................... ...............»..................................................

Kaurai ir Grindų Uždangalai
$9.50 vertės Kelt Base 9x12 Grindų uždangalai 
už ...........................................................................................
$38.00 vertės 9x12 Velvet kaurai, pasirinkimas
tik po .....................................  .-...........................
$190.00 vertės 9x12 tikri Wilton Kaurai, dabar 
tik po ................................................................................ "...

$88.00 
$176.00

setai po:

$43.75
$65.00
$75.00

$44.50
$77.50

$115.00

$4.95 
$19.95 
$49.50

Virtuvių Pečiai
$80.00 vertės pilnai porceliuoti įvairių spalvų pečiai 
tik po .............................................................................................
$110.00 vertės porceliuoti Kombinacijos spalvuoti pečiai 
po .................................................................................................
$140.00 vertės Porceliuoti Geso ir Anglių Kombinacijos pečiai 
po....... .........................................................................................

Ledaunės (Ice Boxes)
$19.00 vertes, šemyniškos mieros Icdautnės su 2 durim 
po .......................................................... x.........•........ .............
$30.00 vertės, šeimyniškos mieros su 3 durim ledaunės, 
lio ....................................................................................... m...
$45.00 vertės, didelės mieros, 3 durų ledaunės,
PO ..................................................................................................................................

$44.50
$69.50
$88.00

$8.95 
$15.75 
$22.50

Kiti Naudingi Namams Daiktai už Negirdėtai žemą kainą

$5.98 
$6.70 
$4.48 
$3.98 
$9.95 

$12.75 
$11.75

$1.48

vertės puikus Vatiniai 45 svarų Matrasai 

vertės gvarantuoti Coil Springsai lovom 

vertės bile didžio Plieninės Lovos

vertes Kūdikiam Vežimėliai

vertės puikios ir tvirtos Kamodos, dabar

$12.50
dabar
$10.00
dabar
$8.00 vertės Stalo ir Grindų Liampos
dabar
$20.00
dabar
$25.00
po ______ __ __
$23.50 vertės Dieninės Lovos (Day Beds), dabar 
po ................................................. -•..........................
$3.50 vertės 6 svarų elektrikinis prosas, dabar 
PO ...........................................................................................................

Be] Tamistų parankumo laikome Krautuves atdaras vakarais: Utar- 
ninkais, Ketvergais, Pėtnyčiomis ir Subatomis. Prekes pristatome visur 
apie miestų ant pageidaujamo laiko.

Ateidami gerai atminkite Kompanijos vardą ir Krautuvių adresus.

Peoples Furniture Company
1922-32 So. Halsted St. 4177-83 Archer Avė.

18-tos Gatvės Kolonijoje Brighton Parke

RDVRadiola
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NAUJIENOS, Chicago, III

SPECIALĖ

EkskursPaskutinis priminimas

LIETUVONMALT TONIC'Ū

West Pullman

1311 Milwaukee Avė

Darbininkams Nepaprasta Proga

Kauno Malt’as
KAUNO

$165 $195

$195

Jos. F. Budrik 3335 So. Halsted
Tel. Boulevard 68943417-21 S. Halsted St. Tel. Boulevard 4705

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

BRONISLAVA 
POŠKAITĖ 

4262 Archer Avė. 
Telefonas 

Lafayette 4787

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Universal Atletikos 
Kliubo veikimas

r/ JF

J. Babravičius 
dainuos

kuris randasi Universal State 
banke, rytoj po pietų apie 3 
vai. įvyks ristikų treniravimasi 
ir sunkiųjų, vogų kilnojimas.

Universal Atletikos kliubo

Victor 7-11, su Ra
diola, vertės $250, už

Su viskuo

linksmas
Northsidiečiai di- 

Pirmyn Mišrų chorų 
tokioj mažoj lietuvių

MALEVOKIT SAVO 
NAMUS

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbųr 1627

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Investuoti Pinigus į 
Savo Namą

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Brunswick Panatrope Radiola, 
vertės $250, $129

M. J. Kiras, visiems žinomas namų statytojas, išdirbo planą, kaip žmogus 
gali nusipirkti sau namą įmokant $1,500, o likusią dalį namas pats per save išsi
mokės rendomis.

Nėra kasdie tokios progos nusipirkti 2 augštų mūrinį namą, su aukštu ang
lišku skiepu, kuris yra prirengtas dėl trečio gyvenimo Tų namų vidus ištaisytas 
aržuolo ir beržo medžio materiolu. Yra maudynės, sinkos ir vėliausios mados 
plumbingas. Frontiniai porčiai koklėmis dengti, prieangiai tile grindimis. Fron- 
tiniai ir valgomieji kambariai su “cornice”. Ledaunių durys atidaromos iš užpa
kalinių porčių. Užpakaliniai porčiai stikliniai.

Naudokitės tuojau šia nepaprasta proga, nes kitos tokios progos gal dau
giau nepasitaikys. Atsilankykit tuojau į musų ofisą dėl platesnių žinių.

dcliai pranešu, 
“Naujienose” galima gauti 
bilėtai rengiamam koncer-

. Su viskuo
Prijungimas dykai ir lengvais 

išmokėjimais.

Specialiai trumpam 
laikui

giasi dalyvauti apvaikščiojime, 
nes tai bus svarbus įvykis šios 
kolonijos lietuvių tarpe. Mat, 
kuopa per dešimtį metų savo 
gyvavimo yra daug pasitarna
vusi lietuviams teikdama pa
šalpos nelaimėse.

Adv. K. Gugis, Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje iždinin
kas, lir A. Žukas generalis Su
sivienijimo organizatorius, pla
čiai aiškins apie Susivienijimų 
Uetuvių Amerikoje ir jo naudų 
lietuviams.—A. Narbutas.

Vos keletas savaičių beliko 
iki J. Babravičiaus koncerto, 
kuris įvyks 'balandžio 28 dienų 
Lietuvių Auditorijoje.

Visi tie, kurie lanko jo kon
certus, 'be abejones, įdomauda
mi laukia jo. įraukiu ir aš... 
Dabar pavasaris — ir be dai
nos gyvenimo našta išrodo be
galo sunki...

Parankamo
kad

Visi geri lietuviai nepamirš
kit atsilankyt j Pirmyn Miš
raus choro rengiamų * vakarų 
rytoj, balandžio 7 d., Spaulding 
svetainėje, 3312 W. North Av., 
7:30 vai. vakare.

Tai bus gražus ir 
vakaras.
džiuojasi
turėdami
kolonijoj

Todėl reikalinga jisai parem
ti atsilakant į choro rengiamų 
vakarų.—A. V.

Rytoj, balandžio 7 dienų, 
West I’ullmano lietuvių para
pijos svetainėje, 12227 Emerald 
Avė., Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 55 kuopa apvaikš
čios savo dešimties metų gyva
vimo sukaktuves .

Pr ugram e dalyvauja West 
I’ullmano parapijos choras ir 
Boselamdo A. Z. V. draugijėlės 
choras. Kalbėtojai bus: A. Žu
kas, SLA. centro organizato
rius,, adv. K. Gugis ir M. Ba
cevičius.

Pradžia 6 valanda vakare. 
Įžanga 35 centai ypatai.

Visi West pullmaniečiai ren

gtai yra pavyzdys tų puikių naujai statomų namų, iš kurių vieną jus tuojau galite iš 
sirinkti. Tie namai randasi: 818, 822, 828, 830, 832, 834, 840, 930, 932 W. 34 PI.

3418, 3419 S. Auburn Avė.
3415, 3417, 3421, 3414, 3416 S. Mosprath St.
3411, 3413, 3412, 3414 S. Wallace St.

arba

Extra Pale Alaus

Darbininkas žmogus galvoja kaip ir kada 
įsigyti sau namą

Atvvater Kent, modelis 42, 7 tū
bų, power magnetic speaker, 
tikra kaina $190, $98
dabar uz....................

Su viskuo

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

usiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 -

Brangųs tautiečiai ir mano 
draugai. Kurie rėmėt mane iki 
šiol, neužmirškit manęs nei da
bar.

Užlaikau geriausių rųšių ma- 
levų — spindančių ir nespindan- 
čių — White lead ir visokios aly
vos, visokį cnamel. Taipgi už
laikau visokių šepečių ir iš 
Hardvvare visokių reikmenų.

Neužmirškit atsilankyti i mano 
krautuvę, nes bus duodamos DO
VANOS per visą menesį.

A. POVILONIS
6825 S. Western Avė.

Tel. Prospect 8816

BRONISLAVOS 
POŠKAITES

Muzikos Studia
Mokinama piano, 
smuiko, balso lavi
nimo, etc. Kaina 
labai prieinama. 
Del platesnių in 
formacijų kreipki

Naujas Grojiklis Pianas

$395.00
kartu su suoleliu, rolėmis, uždanga 

ir nemokamu pristatymu

Reichardt Piano Co.

Išplaukia laivu -RflSr a-*"

“George Washington”
(tiesiai į Bremen)

Išplaukia iš New Yorko gegužės 22 d.
Štai yra proga nuvykti į Lietuvą su speciale ekskursija links- 

mioj savo viengenčių draugijoj, garsiuoju United States Lines laivu 
George Washington.

ši ekskursija yra rengiama po vadovyste “Naujienų” ir jus tu
rėsite nepaprastą patarnavimą, maistą ir pasilinksminimus, kuriais 
yra pasžymėjęs šis vsame pasaulyje pagarsėjęs laivas.

Be to jus keliausite po asmenine priežiūra patyrusių kelionių 
vadovų, kurie jums viską iš kalno prirengs.

PIRKITE ROUND TRIP TIKIETUS
Del platesnių žinių, kainų ir t.t. rašykite

Ateina šiltas oras; kiekvienas no
rės turėti savo namuose šalto ir 
gardaus gėrimo. Nusipirkit Kau
no Malt’ą pas mus arba kitose 
geresnėse krautuvėse ir pasidary
kit gardaus gėrimo. Kauno Malt’
as yra padarytas iš tikrų miežių, 
su Bohemian apyniais. Mes siun
čiam Kauno Malt’ą ir į kitus mie
stus.

J. GAUBAS
3529 S. Halsted St.

Chicago, Illinois 
Tel. Boulevard 7258

x >» v >

Radiola R. C. A. 18, su 100 
speakeriu, su tūbomis ir gra
žus kabinetas, $119

mvi*o«ATis»

QOOO FOMTM* HO-®
Mm M 
'BVtRICK ąąo*

•Kliubą vesti dabar pasiėmė Jo- visas, pastangas, kad pritraukti 
nas Kuodis, žinomas chieagie- prie kliubo 'geriausius lietuvių 
čiams drutuolis. Jis žada dėti ristikus ir dru t uolius. —N.

1739 S. Halsted St. Chicago, III.
arba susižinokite su savo vietos laivokarčių agentu, ar tiesiog su

United States Lines
45 Broadway, New York, N. Y. 110 S. Dearborn S’t., Chicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

12 balandžio art. Pil 
ka sako sudiev

Penktadienio vakare 12 ba-i 
landžiu art. Pilka Liet. Audi
torijoj, kaipo paskui inj Chica
goje vaidinimą stato jo paties 
sutaisytą komedijų “Prašaliu-1 
kit tą merginą”. Be to vei-i 
kalo programoje bus dar visai 
netikėtų priedų. Kad tą vaka- j 
ra išgarsinti ir pasemingą pa-. 
daryti j page’jbą žada ateiti ■ 
Liet. Moterų Kliubo ir SLA. 208 
moterų kuopos narės, beveik 
visi žymiasieji biznieriai ir pro
fesionalai. Art Stasį Pilką jau 
virš dviejų metų pažįstame, ži
nome jo ypatybes, dabar jis ga
lutinai mus apleidžia. Daugiau 
kalbėti nėra reikalo, nes cbi-Į 
cagitčiai patys moka dalykus 
vertinti—Nešulas.

MI KOLAS KUČKES
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 4 dieną, 6:55 valan
dą vakare, 1929 m., sulaukęs 
45 metų amžiaus, gimęs Tau
ragės apskričio, Šilalės para
pijos, Jamantų kaimo, Ameri
koj išgyveno 30 mettj. Paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Oną, po tėvais Sribalaitę, 2 
dukteris Elzbietą ir Oną, pus
sesere Rozaliją Količiene, pus
broli Pranciška Gečą ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randa
si 4634 So. Mozart St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Balandžio 9 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mikolo Kučkes 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Pusseserė, 

Pusbrolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

------ o

GRUDIS

Lekcija bus

Amalgamated Hali 
Kampas Ashland Blvd. ir Van Buren St. 

Įžanga 50c ir $1
Bilietus iš kalno galima gauti “Naujienose” ir Amalgameitų raštinėj.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 4 dieną, 3 valandą 
po pietų, 1929 m., sulaukės 40 
metų amžiaus, gimęs Taura
gės apskričio, Kaltinėnų para
pijoj, Pempių kaimas. Ameri
koj išgyveno 29 melus. Paliko 
dideliame nuliudime motcri Zo
fiją, po tėvais Gedvilaitė, 2 sū
nūs Antanas ir Franciškus, 
dukterį Zofiją, 2 pusbrolius 
Juozapas Grudis ir Antanas 
Gužauskis ir giminės, o Lietu
voj brolį Prana ir seserį Feli
ciją. Kūnas pašarvotas, randa
si 5747 So. Morgan

Laidotuvės įvyks 
Balandžio 8 dieną, 
pietų iš namų bus 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Grudis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir( 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė, Pus

broliai ir Giminės.

ANTANAS ŠLYTERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 4 dieną, 5:20 valan
dą po pietų, 1929 m., sulaukės 
53 metų amžiaus, gimęs Smu
kučių sodžiuje, Jurbarko para
pijos, Raseinių apskričio. Pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Oną, 2 dukteris Oną 23 m., 
Eleną 20 metų, vieną sūnų Jo
ną 18 m., vieną brolį Vincą 
šlyterį, seserį Oną ir švogerį 
Alijauską, Lietuvoj motiną, 2 
broliu Jurgį ir Joną, 2 seserys 
Elzbieta Rudaitienė ir Marijo
na Balšaitienė ir švogerius Ru
daitį ir Balšaitį ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 124— 
32nd Avė., Melrose Park, 111.

Laidotuvės įvyks Pirmadie- 
nyj, Balandžio 8 dieną, 8 vai. 
iš ryto iš namų į Mt. Carmel 
italų parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Melrose kapi
nes.

Visi A. A. Antano šlyterio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunūs, 
Brolis, Seserys ir Giminės.

Rengia Teisybės Mylėtojų Draugystė

Paminėjimui 32 Metų Gyvenimo

Nedėlioj, 7 Balandžio-April, 1929
Scenoj statoma komedija

Kurčias Žentas
Sulos L. K. M. Chorus

Taipgi išpildys ir muzikalę dalį programo

Durys atsidarys 5:30 vakare; lošimas prasidės 6:30

įžanga $1 ir 75c. Po perstatymo bus šokiai

TEATRAS
KONCERTAS

BALIUS
— Rengia —

Pirmyn Mišrus Choras

Nedėlioj, Balandžio 7,1929
SPAULDING SVETAINĖJ

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

St.
Panedėlyj, 
2 vai. po 
nulydėtas

Ona Vitkus

Kūnas pašarvotas, randasi Masalskio koplyčioje, 3307

Pradžia 7:30 vai. vak

Visus kviečia KOMITETAS

šv. Rašto per S. Beneckj, šeštadienyj, 8 vai. vak., 
vai. po piet ir vakare 7:30 vai. Taip pat pirmadie-

Pirmadienyj, Balandžio 8 diena. 1:30 valandą 
i Lietuvių Tautiškas kapines.
Vitkienės giminės, draugai ir pažįstami esate 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį

Paskaitos 
sekmadieny, 2 
ny, išleidžiant šv. kūną.

Laidotuvės įvyks 
po pietų iš koplyčios

Visi A. A. Onos 
nuoširdžiai kviečiami 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Dukterys ir visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 5 dieną, 7:30 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukusi apie 45 metų amžiaus, gimusi Lietuvoje. 
Paliko dideliame nuliudime du sūnūs Stanislovą ir Vincentą, dv 
dukteris Antaniną ir Julijoną. Amerikoje gyveno po numeriu 1807 
So. Peoria St. 
Auburn Avė.

Musų kainos siekia nuo $935 iki $3,000 F.O.B

Agota Rediševičienė 
Po tėvais Rimkuniutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 4 dieną, 4:20 valandą iš 
ryto, sulaukusi 50 metų amžiaus, gimusi Lietuvoj šakių apskričio, 
Gelgaudiškiu parapijos, kaimo Zuikinės. Paliko dideliame nuliudi
me vyras Andrius, 1 duktė Marcelė, 1 sūnūs Augustinas, 2 bro
liai Jonas ir Kazimieras, 1 sesuo Marijona ir giminės Amerikoj, 
o Lietuvoj tėvas ir sesuo Antanina. Kūnas pašarvotas randasi 
4230 So. Talman Avenue.

Laidotuvės jvyks Subatoj, balandžio 6 dieną, 9 valandą iš ry
to iš namų į Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta i Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Agotos Rediševičienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Broliai, Seserys ir Giminės.

NAUJIENOS, Chicago, III,

VAKARIENE SU ŠOKIAIS
Rengiama per

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškų Kliubą 
Nedėlioj, Balandžio-April 7 d., 1929 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
MAŽOJE SVETAINĖJE 
3133 So. Halsted Street

Pradžia 6 vai. vak.
Taigi svečiai ir kliubiečiai turės progos netik gardžiai nasival- 

gyti ir pasišokti, bet ir laimėti dovanas, kurios yra paaukuotos per 
tuos pačius Kliubo narius, gerai Bridgeporto žinomus ir pasekmin
gus laikrodininkus, kaip tai: J. Rusgina, po antrašu 3313 So. Hal
sted St. ir A. R. Juneviče, po antrašu 3317 So. Halsted St. Taigi 
atsilankusieji svečiai ir kliubiečiai busite užganėdinti.

Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS.

Nedėlioj, Balandžio 7, 1929,2 vai. p. p
bus pirma prakalba

Viktoro Michailovičio Černovo
Vieno iš žymiausių teoretikų ir vadų Social-Rev. partijos, 

Pirmininko Visos Rusijos Steigiamojo Susirinkimo, 
temoj:

“Dabartinė Sovietų Rusijos Padėtis ir 
Galima Ateitis”

Teatras ir Koncertas

Dr._ Ross gydymas bu- 

padarC tūkstančiams kitų, tai pada- 
dėl jus. Geriausias gydymas. — 
kainos. — Ateikite Šiandie.

DR. B. M. ROSS
S. Dearborn St.. kampas 
Monroe St., Chicago
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS

Tris dešimt metų šiame name. Imkit 
elevatorių iki penkto augftto. Priėmimo 
kambarys vyrams 506, moterims — 508 
kambarys.

Valandos: Kasdie 10 vai, ryto iki 5 
vai. po pietų, Nedaliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų, Panedčiiais, Seredo- 
mis ir Subatomls nuo 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.
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Joseph Bagdonas 
Chas. Wazak
Peter Novak

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street

3312 W. North Avė

Tai tikras Smagumas
keturi spydai

(Keturi spydai į priek|-Standard gyrų šiftavimas)

Nauji Graham-Paige šešių ir astuonių cilinderių automobiliai pa
sižymi nepaprastu smagumu dviejų greitųjų (h i g h) spydų — 
Standard gyrų šiftavimas. Su išbandytais ir laiko įrodytais sma
gumais Graham-Paige keturių spydų — ketvirtas, daugiausia 
vartojamas, priduoda naują lygumą ir greitumą automobilio bė
gime; trečias gi suteikia greitą įsibėgimą susigrūdime ir lipant į 
augštus kalnus. Mes mielai jums demonstruosime

Bus suvaidinta graži ir juokinga kome
dija “Ponas Dauganoris” po vadovyste 
p. M. Dundulienės. Po vaidinimui gra
žus koncertas ir šokiai.

LIETUVfi NERVŲ LIGŲ 
SPECIALIST®

Dr. Ona Dolly Oaks
3159 Southport Avė

Tel. Buckingham 4899

DRES1Ų DEZAININIMAS
Mes Išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake St.

10 aufštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

šeštadienis, balan. 6, 1929

Pirmas Pasirodymas

Vaidyla” Vyrų Choro
Vedėjas p. J. J. SAURIS

Lietuvių Auditorijoj
3133 S. Halsted St.

Seredoj, Balandžio 10,1929
Pradžia lygiai 8 vai. vakare

Vyrai ir Moterys

In-Mo-Ray
grąžino tvirtumą _ir vyriškumą tūkstan
čiams pacientų.
vo sėkmingas per virš 30 metų. Ką jo gy
dymas 
rys ir 
Žemos

Jus galite būti išgydyti!
Jeigu jus turite krau

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas 
ar nervų ligas, kokį silp
numų, puslčs, privatines 
ar šlapimosi ligas, atei
kite pas Dr. Ross liue
sam pasikalbčjiinui apie 
jūsų ligų. Jeigu jus tu
rite sifilj, ateikite pas 
Dr. Ross išsigydyti. Pa
liaukite bandę su ne
moksliniais gydymais. Ne
pulsimas tankiai priveda prie aklumo, 
paraližiaps, ar prie sirgimo visų savo 
amžių.

Silpni vyrai!
ir specialia gydymas su-

VAIDYLA”, vienintelis vyrų choras Chicagoje, žada nuste
binti visus chicagiečius Balandžio 10, 1929.

GERB. J. J. SAURIS, vedėjas, yra surengęs gražų programą 
įvairių liaudies dainų ir didesnių veikalų.______________________

*» '•r *»-***- «►«****•■<*• hsl.
Programe taipogi dalyvaus žymi dainininke ANELĖ SALA- 

VEIČ1KIUTĖ ir KASTAS SABONIS, užsiregistravęs kaipo vienas 
geriausių Lietuvių baritonų netik Chicagoje, bet ir visoj Amerikoj.

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti į musų PIRMĄ KONCERTĄ 
ir duoti mums morališką parėmimą.

Šokis po koncerto prie geros muzikos.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS GARSINKITES “NAUJIENOSE

Carl Vamoris

&AAAAM
John Slegaitis
Steve Rumchaks

Archer Motor Sales
610 West 35th Street

Tel. Yards 0699
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PRANEŠIMAI

| TėmykiteLietuviai!
J . Kurie manote keliauti Į Lietuvą aplankyti g 

savo Tėvynę dabartiniu laiku arba kiek vėliau, g= 
malonėkite atsilankyti i musų bankos laivakor- g 
čių ofisą. Mes turime agentūrą visų linijų ko- § 
kios tiktai randasi.

Musų Bankos Laivakorčių Skyrius suteiks g 
jums geriausį ir užtikrintą patarnavimą pri- 
rengime pasportų, laivakorčių, geležinkelio ti- g 
kietų, gavime vizų ir reikale pinigų perlaidų- g

Kviečiame visus manančius keliauti Lietu- S 
von atsilankyti ir pasitarti.

I I
Su pagarba,

Pirmyn Mišrus Choras rehgia te
atrą, koncertą ir balių, nedėlioję, 
balandžio 7 d., Spankling svet., 3312 
W. North Avė. Pradžia 7:30 vai. 
Sakare. Bus suvaidinta graži ir

jokiriga komedja “Ponas Daugano- 
is”, po vadinimo gražus koncertas 

ir balius. Kviečiame publiką skait
lingai atsilankyti ir paremt Pirmyn 
Mišrų Chorą. — Komitetas.

Lietuvių Moterų Draugijos “Ap- 
švieta” mėnesinis susirinkimas jvyks 
balandžio 7 d., 2 vai. po pietų, Mark 
White Sųuare parko knygyne, prie 
Halsted ir 30-tos gatvių. Visos na
rės kviečiamos susirinkti laiku.

—Sekretorė.

Slmano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny, 
balandžio 7 d., 1'2 vai. dieną, Chica- 
gos Lietuviu Auditorijoj, 3133 So, 
Halsted St. Nariai būtinai malonėki
te laiku pribūti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti, taipgi privalote ap
simokėti savo mokesčius į draugiją.

Pu K., nut. rast.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN

I Universal State Bank I
g 3252 So. Halsted St. |
J Chicago, III. |
tlIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^^

18-tos Kolonijos.—Draugystės Sū
nų Liet. Vakaruose susirinkimas bus 
nedėlioj, Balandžio 7 d., 2-rą valan
dą po pietų, Bagdono svetainėje, 
Union Avė. ir 18-tos gatvės; kiek
vienas draugas būtinai pribukit, nes 
bus rinkimas darbininkų dėl Baliaus, 
kuris įvyks Balandžio (April) 14 d.,

—Valdyba.

Bridgeport. — Susirinkimas Šv, 
Petronėlės Dr-jos jvyks nedėlioj, 
balandžio 7 d., 1 vai. po piet, šv. 
Jurgio parau. svet., 32 PI. ir Au- 
burn avė. Malonėkite atsilankyti.

J. Taujinienė, pirm.

Lietuvių Tautiškos Katalikų pa
rapijos mėnesinis susirinkimas atsi
bus nedėlioj, balandžio 7 d., kaip 1 
vai. po pietų. Meldžiame visų para- 
pijonų ir pritarėjų dalyvauti susi
rinkime. —Klebonas ir Komitetai.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pairimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615 
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Business Service
Biznio Patarnavimas_______

Generalinis Kontrak- 
torius

Statau naujus namus ir taisau se
nus. Padarau planus dėl namų sta
tymo, pagal žmogaus norą. 

Duodu paskolą ant namų.

JOHN J. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

J

Financial
Finansai-Paskolos

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės Įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas, ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

Abbott Construction 
Company

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321

5%% Ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgfčių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linami privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS, 
Room 607 

192 N. Clark St.

Personai
Asmenų Ieško__________

PAIEšKAU lapsivedimui. mer
ginos ulba našlės, rimtos ir 
meilaus budo. Pageidaujama ne 
ick graži, kiek buini. A. Kny

gynas “Lietuva” (Box 15), 
3210 iSo. Halsted St.

GENERALIS KONTKAKTOR1US IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
4319 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eightecnth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS 

4817 Montana Street
Arti N. Ciceto Avė. ir Fullerton St.

Telephone Berkshire 4820
Specialybė — moterų ir vaikų ligos
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Nedėliomis tiktai iki 12 vai. dienos 

—0-------

r/

Educational

PASTABA
Union Garažas ir 
Battery krautuvė 

Autorizuoti pardavinėtojai 
Firestone Tajerų

UNION GARAGE
3100 So. Emerald Avė., Tel. Victory 1014

I

Reumatizmo
Specialistas

Jei jus turite atkaklų skaudėjimą 
bile kurioj jūsų kūno daly, kuris ne
leidžia jums miegoti, arba jeigu jus 
negalite vaikščioti delei skausmų, 
patirimo, ar sutinimo jūsų kojų, to
kia kentėjimas, ar tai nuo reuma
tizmo, ar nuo kitos ligos, gali būti 
ant visados išgydytas šiais specia
liais vaistais.

Daugelis kenčiančių, kurie turėjo 
reumatizmą ar kitas ligas, liko išgy
dyti šių specialių vaistų. Pasitari
mas dykai. Jeigu jus negalite at
eiti asmeniškai, pnsiųskit atstovą 
ar rašykit dėl informacijų.

W. K. Chang’s 
Oriental Remedy

Lietuvių Agenciia 2346 W. 69 St., 
Chicago.

, ■ ... ---».-L.-------------- .—

PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBĄ. Pa
tobulink savo iftkalbuma. išsimokink gra
žiai raftytl ir kalbčti angliškai teisingai: per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbi). Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buvj. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCIIOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 0 iki O-tos. UžsiraSykit dabar!

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mene
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuviu Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite Įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo buvj žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnąi, dr visose mokslo 
šakose apsišvietę.^

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

Statom naujus ir taisom senus 
namus, porčius, garažus. Prieinama 
prekė visiems. Darbas garantuoja
mas.

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

--------------------------o —■ ■

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu.

A. KAIRIS , 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jum* naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3835 So. Halsted St

PAIEŠKAU savo vyro Petro Mačiul- 
skio, kuris apleido mane Augusto 11 
d. 1928, palikdamas mane su 4 mė
nesių kūdikiu. Yra 5 pėdų 6 colių 
augščio, geltoni plaukai, šviesaus 
veido. Maldžiu atsišaukti, viskas bus 
dovanota, arba kas praneš jo ant
rašą, busiu tam labai dėkinga. Mel
džiu pranešti

MARIJONA MAČIULSKIENĖ 
11344 Edbrooke Avė., Chicago

----- o-----
PINIGAI PASKOLOMS
už Žmones gero budo gali pa-

Y sjskolinti nuo $50 ir augs.
Q ant savaitinių ar mėnesinių 
v išmokėjimų tik už 7% palū

kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”.

C0MM0NWEALTH 
INVESTMENT &

■ . FINANCE PLAN
100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE 
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockvvell 6030

-------o-------

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jdms $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Help Wanted—Malė
_________Darbininkų Reikia_______

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Artinasi Pavasaris
PRISIARTINANT pavasariui apsižiūrėkite, kad 
visi jūsų rūbai butų švarus ir geroje tvarko
je; mes valom ir prosinam. O jei kam reikia 
naujų rubu, tai pas mane galite užsisakyti. 
Turiu visokių geriausių pavasarinių materiolų; 
visokių spalvų ir pigiomis kainomis. Atsilan- 
kykit pas mane, tikrinu, kad busite užganė
dinti mano tinkamiausiu patarnavimu.

Frank Mickas
4146 Archer Avenue

TEISINGAS SVARUMAS
i

Kiekvienas išsiuntimo klerkas musų ang
lių yarduose yra Viešojo Svarų Prižiūrėto
jo pagelbininkas. Tai yra viena iš dauge
lio priemonių, kurių mes stveriamčs, kad 
užtikrinti teisingą svarumą kiekvienam 
kostumeriui.

PIRKIT SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

(Snsumers (ompany
®IrafNKUN®Hi|cOAL- COKE - ICE

16400 Wig7 building material

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGŲ VISAI NEREIKIA

Nereikia Experience
Tamsta nelauk ilgai, nes dabar 

yra proga atdara. Pašauk mane ar
ba ateik ypatiškai, o aš tamstai pa
aiškinsiu ir tamsta į trumpą laiką 
busi Business man (ar lady) ir bu
si independent, nes nėra limit į ši
tą biznį. Uždarbis nuo $5000-$10000 
ar daugiau į metus, tai mažiausia, 
jei tamsta nors kiek turi Business 
ideas,

J. J. STANKUS
134 N. LaSalle St.
Šauk — Phone State 5048

Nuo 10 A. M. iki 5 P. M.

------ o-----
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i E4 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

Energiški ir sumanui vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos iių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS siuvėjas prie nau

jų ir senų drabužių, darbas pasto
vus. 729 W. 18th St.

-------O
Mes paskolinsime jums pinigų 

$100 iki $2,000 
ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 

PETRZILEK BROTHERS 
1647 West 47th Street

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti ant mažos ūkės, kuris su
pranta prie vištų auginimo. Atsi
šaukite laišku į Naujienas, Box 1074.

REIKALINGI 5 painteriai, turi 
būt unijistai. Atsišaukit greit. 3939 
W. 65th PI. Tel. Republic 4139.

Rengia
Dr-stė Susivienijimo Brolių Lietuvių 

Sekmadieny, Balandžio-April 7 d., 1929 
Dievo Apveizdos Parap. Svet.

18-tos Gatvės ir Union Avenue
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 50c y patai

Kviečia KOMITETAS.
|L .................  - ■ Jl
ii ........ ........ ■ ” n

\

Koncertas ir Balius
RENGIA SUSIV. LIETUVIŲ AMERIKOJ 55 KP.

Paminėjimui 10-ties metų kuopos 
gyvavimo sukaktuvių

Nedėlioj, Balandžio-April 7 d., 1929
West Putlman Lietuvių Parap. Stet.

12227 Emerald avenue, W. Pullman, UI.

Pradžia 6 vai. vakare. Jžanga 35c ypatai.

Programe dalyvauja visokių musų tautos grio
vių žmonės, todėl iš kalno yra numatoma margas ir 
puikus vakaras-

Apart kalbų, dainų, bus nepaprastai graži mu
zika šokiams.

Maliavoj imas, dekoravimas, 
plastcriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo darbas apskaitliuojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

Visi vietos ir apielinkės lietuviai yra nuošir
džiai kviečiami atsilankyti.

BILE IŠDIRBYSTĖS
Radio Pataisymo Aptarnavimas

Patenkinimas Garantuotas 
Kainos prieinamos 

Sekmadienio ryto aptarnavimas

BATERĖS ČARŽINAMOS IR TAISOMOS

F. Doyle 
2845 W. 63rd Street

Republic 7386

-■I

ATIDARYMAS FOTOGRAFO STUDIOS
Sekmadieny, Balandžio 7-tą dieną

— Iš RYTO —

2638 W. 69th Street
Kviečiami vietos lietuviai atsilankyti ir persitikrinti musų pa

tyrimu. Visoki darbai bus gerai atliekami, kurie tik yra fotogra
fijos skyriui priklausanti.

Laikinai studios valandos bus sekmadieniais nuo 9 iš ryto iki 
4 vai. po pietų.

Kitas visas dienas nUo 6 vai. vak. iki 9 vakare.
Su pagarba,

Stanley Machulis.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So’. Halsted St.

Tel. Victory 7261

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowski. ižd. 

___________ . ii*--------------------------------

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

> kontraktus

UNTERNATOONAL
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.

REIKALINGA pora gerų vyrų, 
kurie turi nuolatinį darbą dirbtu
vėse, o plačiai apsipažinę tarp lie
tuvių. Nereikia apleisti kasdieninio 
darbo, tiktai vakarais po 2 valan
das ir nedėliomis atliekamu laiku 
gali uždirbti nuo $35 iki $100 ir 
daugiau i savaitę. Patyrimo negei
stina; mes išmokinsime. Naujas, 
aukštas ir lengvas amatas. Atsišau
kit greitai nuo 5 iki 8 vai. utarnin- 
ke, ketverge ir subatos vakarais.

S. P. KAZWELL & CO. 
2839 W. 63rd St.

Help Wanted—Female
RejĮkia

- REIKALINGA moteris virėja nuo 
35 iki 45 metų. Taipgi sudynus plau
ti viena moteris reikalinga. Road 
House šone Chicagos. Ant vietos 
kambarys ir valgis.

Atsišaukite
2342 So. lyeavitt Street 

Tel. Canal 1678

REIKALINGA moteris prie kuk- 
nios darbo, trumpos valandos. Uni- 
versal Club, 814 W. 33rd St. 2-ros 
lubos.

2 KARŲ garažas 18x18, pastaty
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išmokesnio. Spaulding 5158.

Tel. Lafayette 6738-6716

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbanti pienus pagal tamstų 

norą. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius \ 
2433 West 69 St 

Tel. Hemlock 5967

PRIDEK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575. Apro- 
kavimas dovanai.

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 35th St., Lafayette 7150

Mid-West Home Loan 
Associatlon Ine.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Mes skolinam pinigus ant 1-mo, 
2-ro ir 3-čio morgičių. Taipgi 
perkam ir parduodam morgi

čius.

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719
■....... , iijii.b ■ ii — i .i r.—m

Personai
Ašmena,.,.,,

AUKSINĖ PROGA. Reikalinga pu
sininkas i Justice Park piknikų dar
žo biznj, Archer ir Kean Avė. Buvu
sią Blinstrupo keletą metų. Plates
nių žinių kreipkitės pas C. P. Su- 
romski Co., 3352 So. Halsted St., 
Yards 6751. Vakarais ir nedėlioms 
ant vietos j daržą. Tel. Willow 
Springs 10.

REIKALINGA 2 mergaitės į res
toraną už veiterkas, turi būt paty
rusios. Geras užmokestis. Kamba
rys ir valgis, jeifcu reikalas. 1220 S. 
58 Ct., Cicero, Ui.

REIKALINGA moteris arba mer
gina suaugusi, kuri turi patyrimą 
dirbti prie lunch ruimio. 3213 So. 
Halsted St.

REIKALINGA virėja (kucharka), 
turi būti patyrusi; geras atlygini
mas patyrusiai darbininkei. Jeigu 
reikalinga, kambarys ir valgis. 1220 
So. 58111 Ct., Cicero, 111.

Help Wanted—Male-Femalc
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vaikinas arba mer
gina prie fotografijos darbo, paty
ręs arba nepatyręs. W. J. Stankū
nas, Photographer, 3315 S. Halsted 
St.

Situation Wanted

J. BALSEVICIS
Hanhvare, Paints, Gils 
Glass and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė.
Phone Canal 6850

PAIEŠKAU pusbrolio Julijono Ged
vilo, paeina iš Bubėnų kaimo, Rie
tavo parapijos. Turiu svarbų reika
lą. Meldžiu jis pats ar kas žinote 
pranešti Bessie Lenkšas, 5439 W. 
Washington Blvd. x

PAIEŠKAI! darbo ant ūkės, nes 
man nusibodo dirbti šapose, tai no
rėčiau ant ukės arba kam butų 
apie namus reikalingas pagelbinin
kas. Karvių melsti nemoku. Esu 45 
metų, neženotas; norėčiau kad butų 
vasarą ir žiemą darbas Kam toks 
žmogus reikalingas, indžiu atsiliepti. 
A. M., 2132 W. 23 St., Chicago, 111.
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Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
jrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $15. 3 šmotų riešuto miegruimio 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.

Automobiles
STUDEBAKER vėliausio modelio 

sedanas. Kiekvienu žvilgsniu visiš
kai kaip naujas. Važinėjau visai ma
žai. Tairai yra kaip nauji. Gražiai 
išmuštas. Bumperiai. Šildytuvas žie
mai ir daug extras. Parduosiu tik 
už $350. Kainavo man $1,850 visai 
nesenai. Parduodu, nes man reikia 
pinigų. Galima matyti nedėlioj. 
2116 W. Harrison St., 2nd fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU tūba mainysiu gro
sernę ir bučernę, su namu ar be na
mo, arba vieną namą; geras cash 
biznis, visokių tautų apgyventas. Kas 
nori pirkt ar mainyt, atsišaukit

6001 So. Carpenter Street 
Agentų nereikia.

Farms For Sale
 Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 130 akerių farma, 
100 dirbamos, kita miškas ir ganyk
los. 130 mylių nuo Chicagos. Wis- 
consine. Mainysiu ant Chicagos far
mos. Kreipkitės

4213 So. Campbell Avė. 
Tel. Virginia 2409 
Klauskite farmerio.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TURIU parduoti 4 kambarių for- 
nišius, ligiai kaip nauji, miegruimio 
setai, lempos, veidrodžiai. Par
duosiu atskirai. Atsišaukit vaka
rais. 1416 So. Ridgevvay Avė. 2ras 
apartmentas. Phone Cravvford 4875.

PARSIDUODA 3 šmotų miegamo
jo kambario setas, parduosiu atski
rai. Viktrola su, rekordais $15, Ra- 
dio 815, Kedzie 6189.

AS esu priverstas paaukoti savo 
vėliausio modelio Ihid.son Sedaną, 
mano vartotą tik šešis mėnesius ir 
yra kaip naujas. Karas visame kame 
geras ir negalima atskirti nuo nau- 
jo.Kaip diena išėjęs iš fabriko. Rei
kalas pinigų verčiu mane paaukoti 
ir priimsiu $275. Kreipkitės bile 
laiku nedėlioj.

2538 North California Avė.
Ist apt.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Biznis geras, išdirbtas per daug 
metų. Pigiai.

4438 So. Hermitage Avė.

y MAINYSIU farmą ant automobi
lio. Kreipkitės 4508 West End Avc. 
Tel. Cohimbus 10239

PARDUODU savo namą-reziden- 
ciją 12kos ruimų — 6 žemai ir 6 
aukštai — gyvenama išvien. Visi 
tinkami įrengimai: “Steam Heat”, 
Sun Parlor”, užpakaliniai porčiai 
stikliniai. Garažas dėl 2-jų mašinų. 
Didelis lotas ant kurio stovi namas, 
Mortgičius Imas $7000 nemokamas 
per 5kis metus. Kaina $15,500, na
mas randasi 135 E. 110 St. Roseland 
arti Michigan Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MES pabudavosime ant jūsų loto 
6 kamb. bungalovv, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, įbu- 
davota maudynė — lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje. Venicijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

Ist National Construction Co., 
433G W. 51 st St. 

Virginia 1010.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui
KODĖL RENDĄ MOKI?

Tiktai $500.00 padarys jums savi
ninku vieno iš daugelio musų augš- 
tos klesos 5 kambarių murinės bun
galovv. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidurmiesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Homan Avė., Tel. 
Virginia 2417.

Radios
PARSIDUODA pigiai 4 kambarių 

rakandai, vyrams arba mažai šei
mynai. Remia pigi. Matyti vakarais, 
sekmadieny) visų dienų. 3303 So. 
Halsted SI., III fl. rear.

Furnished Rooms
REIKALINGAS kambarys dėl 

vieno vyro su valgiu, gali būt apie 
Brighton Park apielinkę, 4430 So. 
Mozart St. John Gramai.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vie
no vaikino — kambarys šviesus ir 
patogus gyvenimui, be valgio. 2914 
So. Emerald Avė., 2ros lubos.

MES elektrizuojame jūsų batte- 
rių, radio setų, pigiai, vienus metus 
garantuojame. Kodėl turi išleisti ant 
batterių? — Radio aptarnavimas $2.

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck. 3970

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

battery setą ant moderniško elek- 
trikinio Radio Crosley Show Box 
pilnai įrengto $95.00 su A. C. 
Tūbais.

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

2 ruimai ant rendos 2 vaikinam; 
garu apšildomi' ir vana. 3256 So. 
Union Avė.

RENDON ruiminghouse, kamba
riai moterims, merginoms ar vy
rams; duosiu garažą už dyką. Guo
lis negrangus. 7210 S. VVestern avė. 
Republic 5667.

RENDON šviesus kambarys vie
nam ar dviem vaikinam prie mažos 
šeimynos. Be valgio. 7035 South 
Artesian avė. Hemloek 7416.

PASIRENDAVOJA gražiai išforni- 
šiuoti kambariai gražioje apielinkė- 
je. Labai prieinama kaina, nėra ma
žų. 3309 S. Union ave.,2-ros lubos 
frontas.

RADIO BARGENAI
$25 Thorola Dynamic Kalbėtuvas, vi
sai naujas, kartone; geriausias pir
kinys Chicagoje........................  . $9.85
Bremner Tully-6 tūbų Nameless 27.50 
8 lubų Super-Het ................. 57.50
6 tūbų Zenith ant stalo,

garantuotas.....................   29.50
7 tūbų Thorola A.C., nauja

kainuoja $75......................... 29.50
6 tūbų VVurlitzer, graži

riešučio console..................... 33.75
Visi šie setai yra garantuoti ir ge
ri; 200 pasirinkimui. Greitas radio 
patarnavimas. Mes pristatome reik
menis.

THOMAS RADIO CO.
51 W. Chicago Avė. 
Tel. Superior 5272

LšSIRENDUOJACJ^mibarys, švie
sus ir šiltas vand&£ Visas patogu
mas, arti gatvekarių. 3337 South 
Morgan St. 3-čios lubos iš užpakalio

-------- O------- K
PARSIDUODA 7 tūbų naujas ra

dio. Nebrangiai. Atsišaukite 4730 S. 
Marshfield Avė., Ist floor front.

REIKALINGAS vaikinui šviesus 
ir erdvas kambarys. Gerai jei balti
nius skalbtų. A. R., 1380 E. 62nd St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

RENDAI frontinis ruimas vienam 
vaikinui su visokiais parankumais. 
3002 So. Emerald Avė 2-ros lubos.

BARGENAS Ramios — upright { ir 
grojikliai pianai; vietrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61st St., Midway 9733.

RENDON šviesus kambarys vie
nam vaikinui, yra maudynė, galima 
vartoti virtuvę. 827 W. 34th PI. 1 
fl. rear.

$750.00 MODERNINIS Story & 
Clark Bungalovv Grojiklis Pianas. 
Turi būti parduotas tuojaus. $120 
cash ar $130 šešiais išmokėji
mais.

RENDON kambarys vienam arba 
dviem vaikinam. 3313 S. Union Avė. 
2 fl. rear.

Atsišaukite
6136 S. Halsted St., 

1 augštas

------------- O' ■ -—
PASIRENDUODA ruimas vienam 

arba dviem vaikinam, su valgiu ar
ba be valgio. 3527 S. Lowe avė. 2-os 
lubos.

PARSIDUODA pigiai pianas, vik
trola su rekordais ir dining-room 
setas. 3002 So. Emerald Avė., I fl. 
Tel. Victory 3195.

-------- 0--------

IŠSIRENDUOJA kambarys - dėl 
vaikino, merginos arba ženotai |>o- 
rai; gali pasirinkti kokį norės. T. 
W., 2136 Fovvler St., 3-čios lubos.

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ 
Išdrba aukščiausios njšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri. tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemloek 9149.

--------0--------
PASIRENDUOJA tinkamas rui

mas vienam arba dviem vaikinam 
arba ir merginom. Gali būt ir ve
dusi pora. 3532 S. Lowe Avė.

For Rent

PARDUOSIU savo grojiklį pianą, 
vėliausio modelio. Kainavo $750.00. 
Su kabinetu, suoleliu, užtiesalu, ro
lėms, parduosiu už $120. Atsišauki
te nedėlioj ar panedėly.

4016 W. North Avė., 
Ist fl.

PASIRENDUOJA gazolino stotis, 
gera vieta ant Archer Avė., nuoša
liai Chicagos, išdirbtas biznis. Del 
informacijų kreipkitės 3356 South 
Halsted St. Tel. Blvd. 2781.

UŽRENDUOJU pigiai labai gerą 
vietą dėl Beauty Shoppe. Klauski
te barzdaskutykloj. 5004 W. 16th St., 
Cicero, III.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $1.00 už rolę, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St.

Automobiles
28 Hudson Broujrham—custotn built $795

’27 Chandler coaeh ___ ________$395
’28 Es*ex coupe ......     $350
'28 Pontiac I.aiulau seU.. mažai var

tota* ........................    $595
'27 Hudson Brouffham. geram stovy $495
'29 Es»ex ................................................ $660
'25 Dodge Sedan . .................................. $175
’28 Pontlac Coupe ... ............................. $450

MePERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 So. Halsted St.. Triangle 9330

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom, GOVALIS—Canal 
2311.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groseriukas smulk
menų krautuvų ir Ice Cream Parlor, 
nebrangiai, 1733 Ruble St.

PARDUODU grosernę ir bučernę, 
aeba mainysiu arba priimsiu part
neri j biznį. Atsišaukit, o nesigai
lėsite. Vienas negaliu apsidirbti, tu
riu daug biznio. 4463 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 3746.

FARMA pardavimui ar mainymui. 
40 akrų farma Illinois valstijoje, į 
pietus nuo Chicago, žemė yra lygi. 
Barnė, kornų pašiūrė ir 10 akrų 
miško; nėra galvijų. J. J. Kolata, 
5141 S. Campbell Avė.

FARMA PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė labai pigiai.
5752 So. Ručine Avenue

PARDUOSIM arba mainysim ga- 
zo stotį ant privatiško namo, bun
galovv arba 2 flatu. Priežastis—ne
susitikimas partnerių.

4864 Archer Avenue

BARBER SHOP, 3 krėslai Paidar 
1 rūšies, barzdaskutykla — priežas
tis kito biznio 1624 W. North Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir taip 
smulkių daiktų, saldainių, cigaru ir 
smulkių daiktu, biznis geras, 708 W. 
30th St.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen krautuvė — gera vieta ir biz
nis. Parduosiu visą arba pusę biznio. 
Vienai moteHai yra sunku biznis ve
sti. 9328 S. Cottage Grove Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė su namu, arba išsimaino ant 
mažo namo. 2519 W. 43 St.

PARSIDUODA pekarnė. Parduo
siu labai pigiai, nes turiu apleisti 
miestą. Labai gražioj Marųuette 
Park apielinkėj. Tirštai visokių tau
tų apgyventa. Biznis eina gerai.

2545 W. 69 SI.

PARDUOSIU cigarų Storą, išdirb
tas per 13 metų. Labai gera vieta. 
Parduosiu pigiai. 4342 S. Ashland 
aye. •

PARDAVIMUI barbernė, gera vie
ta. Parduosiu pigiai. 4326’/a South 
Ashland avė.

^PARSIDUODA lunch ruimis, ge
ras biznis, prie dirbtuvių, gera vie
ta. Turiu parduoti tuoįąųs. Parduo
siu pigiai. 5626 W. 65 St., arti Cent
ral avė.

PARDUOSIU arba mainysiu grd- 
sernę ant namo, automobilio' ar lo
to. Tel. Boulevard 16306.

TARPE jūsų žmonių parsiduoda 
kepykla už prieinamą kainą. 2647 W. 
18th St. Lavvndale 7153.

EXTRA BARGENAS. Pardavimui 
bučernė ir grosernė, “cash” biznis, 
5 kambariai gyvenimui, garažas. 
Rendos $45.00 mėnesiui. Pigiai.

2901 So. Emerald Avenue

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katessen krautuvė, biznis geras, ge
roje vietoje. Priežastis liga.

522 W. 31st Street

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katessen krautuvė, ''•eras biznis. Par
duosiu pigiai. 908 W. 35th PI. Tel. 
Yards 3239.

PARDAVIMUI-bučernė ir groser
nė, biznis senas, gera vieta, pigi 
renda. 3603 S. Union Avė.

PARSIDUODA grosernė pigiai iš 
priežasties ligos. Renda nebrangi, 
visokių tautų apgyventa vieta. Galiu 
parduoti su namu lengvais išmokė
jimais. 6839 S. Loomis St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
furnace šiluma ir maudynė, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, 3% mylios į gerą mie
stą., 60 mylios j vakarus nuo Chicą- 
go. Paaukosiu už $7,500. Įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAGONER 
424 Main Street 

Glenn EIlyn, Phone 25

TAIPGI parduodu 2 lotus prie 58 
St. ir Harlem Avė. Gatvė pilnai iš
taisyta, visi įrengimai. Kiti 2 lo
tai pardavimui prie Marųette Park, 
pusė bloko nuo Central Park Avė. 
ir blokas ir pusė nuo Crawford Avė. 
— randasi prie 69 PI. Parduosiu 
nebrangiai. Reikale pirkimo namo 
arba lotų kreipkitės pas savininka 
šiuo adresu: Julius Mickevičius, 3210 
So. Halsted St.4 Tel. Victory 1266.

NASH sedanas, vėliausio modelio. 
Puikiausiame stovyje, praktiškai 
naujas. Maleva net ęeturi įbrėžimo. 
Aš išvažiavau mažiau kaip 8,000 
mylių. Parduodu už $325. Turi disc 
ratus, gerus balloon ta i rus, 4 ratų 
brėkius ir daug extras. Man reikia 
pinigų. Kreipkitės visą dieną nedė
lioj. Savininkas 1646 S. Spaulding 
Avė., 2nd fl. , 
....................................... .............................. .........

PUSDYKIAI, priversti esame par
duoti naujinteli Moon automobilių. 
Matykite tuo jaus. *’<

3312 So. Union Avenue ą ■

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė — nebrangiai. Vieta gera ir 
pelninga. Priežastį sužinosite vie
toj, 2908 W. 59th St.

PARSIDUODA grosernė labai ge
roj vietoj, parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant loto, automobilio, esu 
viena pati našlė. Yra keturi ruimai 
dej pagyvenimo, labai švari groser
nė. Malonėkite kreiptis kam butų 
reikalinga.

4631 S. Paulina St.
Phone Boulevard 1233

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios į rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. šiltas vanduo, furnisu apšildo
mas — elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kaipo dideli 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St.

CADILLAC vėlyvo modelio seda
ną priverstas paaukoti. Vartojau vi
sai mažai, karas yra gerame stovy
je ir visai kaip naujas, net be įbrė
žimo. Originaliai balloon tairai kaip 
nauji ir turi pilniausį įrengimą. Tai 
gražiausias karas Chicagoje. Reika
lingi pinigai ir paaukosiu tik už 
$300. Karas kainavo man $2,900 tik 
trumpą laiką atgal. Kreipkitės ne- 
dėlioj. 2231 North Kedzie Avė. Ist 
Hat. _____

PARDUODU pigiai grosernę deli- 
katesen ir kendžių krautuvę šalę 
muving piktures teatro. Biznis pel
ningas, seniai išdirbtas. Priežastis 
patirsite vietoje, 5346 S. Wentvvorth 
Avė.

PARSIDUODA farma Michigan 
valstijoj, 160 akerių, gera žemė; 
su visais budinkais. Ežeras vidury
je farmos. Kas norite pirkti farmą 
meldžiu atsišaukti.

6001 So. Carpenter Street 
Tel. Englewood 2116

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis geroj vietoj cash, lysas 
ant 3 metų geras, renda $60 į mėne
sį, 2 kambariai pagyvenimui, 7351 
So. Westem Avė.

PARDAVIMUI farma, viena my
lia nuo miesto. Nauji trobesiai, gy
vuliai, mašinos ir visi padargai, 3 
karai. Parduosiu už pinigus arba 
mainysiu ant namo. Peter Withas, 
Box 302, Crandon, Wis,

PARSIDUODA labai pigiai tikrai 
gera 45 akerių juodžemčs farma, 72 
mylios nuo Chicagos, geras 6 kam
barių namas, daržinė, vištininkas, 
2 arkliai, 2 karvės, kiaulė, apie 60 
vištų, geri vežimai ir visos farmai 
reikalingos mašinerijos. Norėdami 
tikrai gerą farmą pigiai, tai kreip
kitės ypatiškui ir matykit savininką.

JOHN KUCHINSKAS,
2221 W. 22nd St.

 ___________ i------------------- .--------------—

-----------O-----------
DIDEDIS bargenas — 20 akerių 

vištų farma, 3 nauji ruimai gyve
nimui, namukas dėl 1000 vištų, nau
ji barnė, 3 arkliai, 4 karvės, sto- 
radžas, viskas geriausiame stovyje 
ir vietoje. State III. j pietus 200 my
lių nuo Chicagos. Jeigu norite pirk
ti, matykite mane. John Dzikowski, 
5140 S. Halsted St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo namą i far

mą su staku arba be s tako — 
nepaisau apielinkes. Farme- 
riams norintiems namo, gera 
proga, atsišaukite pas: C. K. 
Valaitis, 919 W. 35th Street, 
Chicago, III.

PARDAVIMUI arba mainymui 
muro namas, 5 flatai po 6 kamb. ir 
Storas su 5 kamb. Pečiais apšildo
mas. Mainysiu ant 2 fintų.

,2119 S. Halsted St.

BUICK sedan 7 pasažierių, naujai 
nupentuotąs tamsiai mėlynai. Par
duosiu už $350.00. Atsišaukite:

1942 Canalport Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė^Pardavimui

PARDUOSIU ar mainysiu naują 
muro namą. Storas tinkamas viso
kiam bizniui ir 3 flatai, 2 po 4 ir 
1—5 ir 2 karų garažas. Visi flatai 
išrenduoti. Namas randasi 6758 S. 
Racine avė. Savininkas 7008 South 
Irving avė. Republic 3076.

NEGIRDĖTAS bargenas. Pardavi
mui bizniavi lotai, Marųuette Parke, 
arti lietuviškos bažnyčios ir ligon- 
bučio. Kreipkitės 6839 S. Loomis St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 6-7 
ruimų, karštu vandeniu, 3 karų ga
ražas, renda $150 į mėnesį, 6643 S. 
Sangamon Avė. Sav. gyvena 3220 
S. Union Avė.

6 FLATŲ mūrinis namas. Visi fla
tai po 4 kamb., pečiais šildomas, 2 
karų mūrinis garažas, cementuota 
elė. Rendų $125 į mėnesj. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu į 2 fintų na
mą South Sidėj. Namas randasi 
prie 30 gat. ant Union Avė. Gerai 
užlaikytas iš lauko ir viduje. Savi
ninkui reikia daugiau kambarių dėl 
priaugančios šeimynos.

S. PASZKEWICZ
6345 S. California avė.

Hemloek 4555

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
flatų po 5 kambarius, abu flatai šil
tu vandeniu apšildomi. Parduosiu 
arba mainysiu ant gero namo 2 fin
tą po 6 kambarius; turi būt geroj 
vietoj ir su bungalovv stogu.

Šauk Lafayette 4267

TURIU bugalow 6 kamb. parduot 
arba išmainyt ant mažesnio name
lio arba lotų, šauk Lafayette 4267.

NAŠLĖ turi parduoti 6-r7 kam
barių namą. Garu apšildomas, 2 ka
rų garažas, 37 pėdos lotas, $150 ren
dos, arti parko. 5432 S. May St.

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
flatų 5 ir 6 kambarių, karštu van
deniu apšildomas, dviejų karų mū
rinis garadžius. Kaina $8,500.

BIZNIAVAS namas. Storas, rui
mai užpakalyj ir viršuj 6 dideli kam
bariai, “tailių maudynė”, dviejų ka
rų garadžius. Parduosiu pigiai.

Taipgi turiu visokių namų ant 
maino.

Budavoju namus ant kontrakto. 
Apskaitliavimą suteikiu dykai.

Kam kontraktorius reikalingas, 
kreipkitės pas

John G. Mežlaiškis 
2453 W. 71st Street

Phone Republic 4537

PARDAVIMUI namas su krautu
ve Dry Goods. Didelis Storas ir pen
ki kambariai pragyvenimui. Dlviejų 
karų garadžius. Parduosiu arba mai
nysiu ant loto ar namo.

Atsišaukit:
2614 W> 69th Street

TIKRI BARGENAI SU 
DIDELIU PELNU

PARDAVIMUI naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalovv. Visai moder
niškas. 30 pėdų lotas; visi gatvės iš
taisymai yra užmokėti. Graži gy
venimui apielinke. Arti I. C. šapų ir 
Calumet dirbtuvių distrikto. Parduo
siu pigiai. Galėčiau priimti ir mai
ną. Atdaras apžiūrėjimui visą sa
vaitę ir nedėlioj. Savininkas

JAMES McKE0WN, 
6846 Cornell Avenue, 

Fairfax 0426 
9528 Calumet Avenue

GREITAM pardavimui l’A akeris 
žemės su dideliu mišku, puiki vieta 
sveikam gyvenimui ant aukšto kal
no po lapotais, pavėsingais me
džiais; gasas, elektra, 1 blokas nuo 
gatvekarių linijos, pačiam vidur- 
miesty SPRING FOREST. Kainą 
$1850.00, trečdalį įmokėti, likusius 
per 5 metus mėnesiniais išmokėji
mais. Pamatykit greitai.

NAUJAS dviejų flatų muro na
mas, 5 ir 5 kambariai su dideliais 
miegojimui porčiais, 2 karų muro 
garažas, aštuon-kampis sun parlor, 
shovver baths, garu šildomas ir vi
si kiti nauji įtaisymai. Lotas 30X 
135, renda neša $160 į mėnesį; pre
kė $14,500 sn ketvirta dali įmokėji- 
mu. Randasi Marųnette Manor, arti 
63-čios gatvės ir krautuvių.

S. P. KAZWELL & CO., 
S. P. KAZLAUSKAS. S. P. Kazwell 

2839 W. 63rd St.
Republic 8899

Pardavimui
Aš dabar turiu ant rankų keletą 

namų, kuriuos aš greitam pardavi
mui atiduosiu UŽ LABAI ŽEMA KAINĄ.

Jūsų pasirinkimui mediniai ar mū
riniai namai, su 4, 5 ar 6 kamba
rių flatais. Gera vieta. Reikalingas 
yra tik mažas jmokėjimas, sąlygos 
gi bus lengvai panešamos. Duosiu 
pirmus ir antrus morgičius. Pasi
tardami su manim jus sulaupinsite 
LAIKĄ ir PINIGUS.

Taipjau turiu gražią 8 kambarių 
murinę rezidenciją Chicago Lavvn 
apielinkej. 50 pėdų lotas ii’ 3 karų 
garažas. Patraukianti 6 kambarių 
bungalovv Beverly Hills. Perdėm 
moderninė. Mainysiu, ar priimsiu 
jūsų lotus kaipo dalį {mokėjimo.

Henry Koplevvski 
4018 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9305 
ar Republic 8915

NAUJI TRYS FLATAI
$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 

miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynės; 2 flatai išrenduoti 
po $95 į mėnesį. Geriausis invest- 
mentas. Kaina $24,600 arba mes pa- 
budavosime ant jūsų loto ką tik 
norit — bungalovv arba flatų bu- 
dinką.

H. F. PASCHAL & CO.
3218 Bryn Mavvr avė. 

Keystone 5254

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

GLEN OAKS ACRES
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų dide
lių kelių ir bulvarų, elektra, ga
sas ir kiti visi įrengimai — 50 
pėdų lotai, tiktai $2,000, geroms 
sąlygoms. Rašykite arba telefo- 
nuokite

J. H. SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė.

Wilmette, III. 
Telephone 364

------ o------
PARDAVIMUI 6 ruimų mūrinis 

namas, moderniškas ir 2-jų karų 
garažas. Turiu parduoti prieš ge
gužes (May) 1 diena. Pigiai. Kreip
kitės nedėlioj. Republic 5752.

' -------- O------ -  .
PARDAVIMUI medinis namas, 2 

po 4 kamb. Vanos elektra ir kiti 
tinkami įtaisai. Rendos neša $45 į 
mėnesj. Kaina $2,700, $1,500 pirmo 
morgičio; įnešti reikia $500, kitus 
paliksiu į 2-rą morgičių. Parduoda 
savininkas. Namas randasi *3814 Si 
Lowe Ave» Frank Venckus, 3239 S. 
Auburn Avc.

UŽBAIGIANT nejudinamą nuosa
vybę, priimsim geriausį pasiūlymą, 
6 kambarių niĮuras, 3 kambariai pa
stogėj flatas, už pinigus arba išmo
kėjimo. 3602 S. Winchestcr Avc.

Didelė Proga
MATYKIT BARGENUS

4556 ROCKWELL ST. 5 šeimynų 
po 5 kambarius, naujas muro namas, 
garu šildomas, pirmos klesos įren
gimas. Graži vieta ant kampo.

6645 S. CAMPBELL AVĖ. 4 šei
mynų naujas muro namas, visai prie 
bulvaro. 3 garažas, pirmos klesos 
įrengimas, garu šildomas. Kaina pri
einama.

7038 TALMAN AVĖ. 5 ir 6 kam
barių naujas muro namas, vandeniu 
šildomas, pirmos rųšies įrengimas, 
kaina nebrangi.

Visus šios ’ namus mainysiu ant 
mažesnio ar senų namų, ar lotų, 
biznio ar ko kito. Matykit kontrak- 
torių.

Juozas Vilimas
4556 S. Rockwell St.

NAMAS HARVEY, ILL.
Bargenas nuo $3500 iki $14,500—■ 

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą įmokėjimą. Imk 
Illinois Central trūkį iki 154tos gat
vės. Dirbk ir gyvenk Harvey. Fa
brikai dirba dieną ir naktį. Patele
fonuok, mes sutiksim ant stoties su 
mašina.

C. R. CRAIG Jr., 
159th St. and Marshfield Avė.

Tai. Harvey 1130

PARDAVIMUI ar mainymui gra- 
žiausis naujas 16 apartmentų bu- 
dinkas, lašų ir įbudavotos maudy
nės, ant kojų praustynės, arti mo
kyklų ir parko. Puikiausi transpor- 
tacija, elevatoriai ir gatvekariai. 
Bargenas dėl greito pardavimo. Ma
žai reikia pinigų. 2113 No. Mozart 
St. Armitagc 6938.

--------O--------

Didelis Bargenas
BRIGHTON PARKE

Savininkas apleidžia Chicago ant 
greito pardavimo, priimsiu tik $250 
jmokejimo, imsiu lotą arba automo
bilių ant pirmo įmokėjimo, o liku
sius kaip rendą. 2 flatų mūrinis 4 
ir 4 kambariai, augštas skiepas ir 
bungalow stogas. Visi naujausios 
mados įrengimai, visi įtaisymai įdė
ti. Kam toks namas reikalingas pra
šom atsišaukti tuojaus.

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avenue 

Lafayette 5313

Marąuette Park 
Bargenai

LOTAS—58 pėdų. Kampas dėl biz
nio. Gera vieta. Kaina $8,700.

2 FLATŲ mūrinis, 2 po 5 kamba
rius. Karštu vandeniu šildomi. Nau
jas pirmos klesos vidaus ištaisymas. 
Pamatykit patys kokis yra barge
nas. Mainysiu ant bungalovv, cottage 
ar 2 flatų medinio, bile kur. Grei
mas pirkinys tik $14,000.

2 FLATŲ mūrinis, 2 po 4 kam
barius. Pečiaus šildomi, įdėtos pai- 
pos dėt sujungimo su karšto van
dens šiluma. Rendos $70.00 į mėne
sį. Straight niorgičius. Del greito 
pardavimo parduosiu jį už bargeno 
kainą. Mainysiu i cottage ar 2 fla
tų medinį, bile kur.

BUNGALOW, octasron priekis mū
rinė 6 kambarių, karštu vandeniu 
šildoma. Naujas namas. Arti geros 
transportacijos. Mainysiu ant 2 fla- 
tų (4-5-6 kamb.). Turi būti arti nau
jos bažnyčios Marųuette Parke.

Nuosavybės dėl kiekvieno! Mainai, 
apartmentai, bungalovv, farmos, dva
rai—ateikite ir pasakykite ko nori
te—mes jų turime ir prisirengę jums 
parodyti. Atdara vakarais.

C. A. BEACHAM
(BIČIŪNAS)

2437 W. 69th Street 
Tel. Hemloek 5363 t• ---- - ----- —

PARDAVIMUI 4 ruimų mū
rinis bungalovv, 2 karų gara
žas, lotas extra 30x125. Mai
nysiu į bučernę, grosernę arba 
ir j mažą biznio propertę. Del 
apielinkes klauskit Alex.

4617 So. Sacramento Avė.

KAS pirmas, tas laimės. Parduo
siu ar mainysiu ant mažos Chica- 
goj prapertės, gražiausią rezidenci
ją ir trys maži namukai ant trijų 
akerių, su dideliais medžiais. Yra tin
kama vieta dėl Road Hausės ir 
“Picnic” daržo.

CHARLES CHASAS
Archer ir Mound St.

Netoli Kean Avė.
Tel. Willow Springs 66R

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, pe
čium šildomas, 2 po 6 kamb. apart
mentai su maudynėmis. Lotas 25 X 
125. Kaina $7500, $1,000 įmokėti. 
Randasi ant Union Avc.., arti 4(ith 
St. Puikiausis bargenas.

JOS. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

REIKALINGAS automobilis; pirk
siu pinigais arba mainais ant kam
pinio bizniavo loto, bet nebrangaus. 
2548 W. 45th St. Tel. Lafayette 0408

3 FLATŲ mūrinis namas po 4 
kambarius ir cottage užpakalyje 5 
kambarių. Mainysiu ant 6 kambarių 
bungalovv. A. Samuilis, 2532 West 
46th Place.

KAS nori g'ero maino? 5 kam
barių naujas mūrinis bungalow 
išsimaino ant bile kokio biznio 
arba lotų.

4 FLATŲ naujas mūrinis 
namas, garu apšildomas, vertas 
$35,000, išsimaino už $25,000. 
Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba farmos.

BIZNIAVAS namas, štoras ir 
3 pagyvenimai; savininkas mai
no ant farmos. Priims lotus už 
pirmą įmokėjimą.

C. P. SUROMSKIS, 
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

PARSIDUODA 7 kambarių na
mas, turiu paaukauti už $2,500, ant 
37-tos ir Parnell Avė. Tel. Douglas 
0212. W. J. BOYD.

LOTAS parsiduoda, bargenas. 26 % 
per 135 pėdos, ant 63-čios gatvės 
arti Rockvvell St. Viskas yra įreng
ta ir išmokėta. 2606 W. 63rd St. 
Prospect^ 9695.

GERA PROGA tam, kas nori įsi
gyti gerą namą. Parsiduoda dviejų 
flatų po 6 didelius kambarius. Kam
pinis muro namas, abu flatai atski
rai šildomi. Muro garadžius 2 ma
šinom ir kiti visi parankumai. Vi
sai prieinama kaina. Arba mainysiu 
į mažesnį 2-jų flatų. 5800 S. Savvyer 
Avė. Tel. Hemloek 5081.

UŽBAIGIMAS.—Didelis mūrinis 2 
flatu naujas namas randasi 5719 W. 
64th Place. Kaina $9500. Mažas {mo
kėjimas. Telefonuok

Van Buren 3728

PARDAVIMUI ar mainymui, bu
černė ir grosernė su namu, ant 2 
flatų namo. Duosiu morgičių. At
sišaukite ' 5547 Archer Avė., Sum- 
mitt, III,

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių sąvasčių pa- 
ežeryje. 125x105, $125 — $2.50 įmo
kėti, likusius po $2.00 kas mėnuo. 
Gražus miškai, arti gero, didelio ke
lio. Taipgi ir mažesni kavalkąi toms 
pačioms sąlygoms.

M r. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadvvay 
Tel. Bittersvveet 6180

MODERNIŠKAS 6 flatų garu ap
šildomas, aržuolu trimuotas ir grin
dys, rendos $4000. Kaina $20,000 
— $2500 įmokėti, $100 mėnesinės su 
nuošimčiais. Republic 0158,

NEGIRDĖTI MAINAI

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu, namo kaina $8,500. Mainy
siu ant nedidelio namo Brighton 
Parke.

IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus na
mas, namo kaina labai žema. Mai
nysiu ant nedidelės farmos, nepai
sant Valstijos. Farma gali būt su 
staku ar be stako.

IŠSIMAINO 3-jų flatų muro na
mas, namo kaina $7,500. Mainysiu 
ant grosernės, buČernės arba lotų.

IŠSIMAINO naujas kampinis mu
ro bungalovv, baigiamas statyti, su 
2-jų kuru garažu. Parduosiu pigiai 
arba priimsiu lotus kaipo pirmų {mo
kėjimą, arba mainysiu ant 2-jų fla
tų namo. Arba kas turite seną cot
tage, priimsiu kaipo pirmą įmokė- 
jimą.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

F. G. LUCAS & CO. f
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
t' ._________ __________ - —

TIKRAS BARGENAS. 7 kamba
rių cottage, furnasu šildoma, per
dėm modemiška, garažius, vištinin
kas, arti 36 ir California Avė. Sa
vininkas apleidžia miestą. $1,000 
įmokėti ar priims tuščią lotą kaipo 
pirmą jmokėįimą. Likusius morgi- 
čiais. S. G. TUPONICH, 1829 Blue 
Island Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų bizniavas 
naujas namas. 6 ruimai gyvenimui 
ir tinkamas dėl bile kurio biznio. 
Mainysiu į bile kurį biznį arba lo
tą.

KRASAUSKIS
2438 W. 47th St.

Tel. Kenvvood 5653




