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Lietuvių lenkų konferen
cija prasidėjo Varšavoje
Lietuva norinti taikos su Lenkais, sako 

lietuvių delegacijos pirmininkas Zau
nius. — Derybos eis vien dėl susisieki
mo sienoj ir tranzito. — Varšava nema
no, kad iš derybų kas išeitų.

vaisių, daug kas galėsią bul 
padaryta konferencijoj Varša- 
voj, ypač dėl to, kad ^vanstymų 
programe nesą tokių opių punk
tų. čia busią kalbama vyriau
siai dėl tranzito ir susisiekimo 
sienoje, Tas susisiekimas esąs 
ir dabar, nežiūrint karo padė
ties, ir patsaif gyvenimas ne-

VARŠAVA, geg. 17. [N. Y. 
Times]. — Rytoj j Varšuvą at
vyksta likusieji lietuvių dele
gacijos nariai trečiai iš eilės 
lietuvių lenkų vadinamai tai
kos konferencijai pradėti.

Pirma konferencija Įvyko 
Berlyne, 1x4 toji buvo tik dar
bų pasiskirstymas komisijoms.

Svarbi buvo antroji konferen- paraližuoti. Varšavos konferen
cija Kaune, kuri tačiau išsklai- cija tad galėsianti tą judėji-j 
dė viltis, kad tarp Lietuvos ir 
Lenkijos įvyktų sutarimas. 
Kaune lenkų delegacija davė 
konkrečių pasiūlymų, paremtų 
Lietuvos nepriklausomybės ga
rantijomis iš Lenkijos pusės. 
Lenkai todėl siūlė Lietuvai ga
rantijų ir arbitražo sutarčių 
projektus, 1x4 lietuviai juos at
metė. Del to lenkų delegacija 
apleido Kauną, tuo įsitikinimu, 
kad IJetuva nemananti apie 
bet kurį susitaikymą su Lenki
ja, aj; kad ją riša kurios nors 
sutartys su kitomis valstybėmis 
ir negali susitarti su I^enkija. 
Kauno konferencijoje lietuviai 
pristatė lenkams jau apkarpy
tus savo atlyginimo dėl Vilniaus 
okupavimo reikalavimu* —- 
vietoj 10 milionų dolerių reika
lavo tik 7l/o milionų.
Ką sako lietuviu delegacijos 

pirmininkas Zaunius
Einant Karai iaučiaus-Berly- 

no programų, trečia iš eilės 
konferencija prasidės dabar 
Varšavoje. Lietuvių delegacijos 
dalis su pirmininku Zaunium 
jau anksčiau atvyko. P. Zau
nius pareiškė, kad nors konfe
rencija Kaune nedavus jokių

Miesto viršininkai 
inkriminuoti dėl 
svaigalų biznio

SOUTH
Fla., geg. 
grand jury 
miesto merą 
lor Harrisą,

JACKSONVILLE, 
18. — Federalinis 

inkriminavo šio 
(burmistrą) Tay- 
policijos viršinin

ką Steinhauserį, miesto tary
bos pirmininką Paulą Marioną, 
kauntės komisionierių Belote, 
gaisro departamento viršininką 
Rutledge Smithą ir keletą kitų 
žymių South Jacksonvillės pi

Visi jie kaltinami dėl svai
giųjų gėrimų šmugelio ir dary
mo biznio su butlegeriais.

Vokietija nori sujungti 
Europą su Kinais 

oro linija
PEKINAS, Kinai, geg. 18.— 

Vokietijos Lufthansa agentai 
lankosi Pekine tikslu susitarti 
su diktatoriaus čang Tsolino 
valdžia dėl įsteigimo oro tarny
bos tarp Europos ir šiaurės 
Kinų.

Gen. Nobile dirižablis 
grįžo į n ings įlanką

nas, geg. 18. —Gen. Nobile di
rižablis Italia, padaręs ekspe
diciją į Lenino Žemę, Šiandie 
kaip 9:15 ryto parvyko 
j bazę. . Oras visą laiką 
gražus.

(Atlantic and Pacific Photo 1

tad galėsianti tą 
ma sunormoti ir iš to busią nau
dos akiems kraštams.

Pagaliau p. Zaunius pasakė, 
kad Lietuva trokštanti susitar
ti su lAmkija, bet kad toks su
sitarimas galėtų įvykti, Lenkija 
turinti patenkinti tam 
lietuvių reikalavimus.

P. Zaunius pareiškė 
kad tuose susitaikymo 
rnuose Varšavos konferencija1 
gal busiąs geras žingsnis prie- i 
kin. I

Varsa voj tačiau nepasireiškia Slaptas tarptautinis 
rimtų vilčių, kad ši konferen- _ • v,
cija pakreiptų abiejų valstybių komunistų suvazia- 
tarpusavio santykius pageidau-, , ir i • •
jamon pusėn. Pesimistai mano, vimas Vokietijoje 
kad ir ši Varšavos konferencija J J
pasibaigs niekais, t.aip^kad pil
naties sesija, kuri turės vėl su
sirinkti Karaliaučiuje, neturės 
ko svarstyti ir dėl ko derėtis. ( 
Birželio mėnesį Genevoje susi-1 
rinks Tautų Sąjungos taryba, 
kuriai Lietuvos Lenkijos ginčų 
byla bus pristatyta vėl visai 
neišįvginta ir toje pat formoj, 
kaip kad ji buvo gruodžio mė
nesį, jei tik konferencija Var
šuvoje pasibaigs tolygiai be vai
sių, kaip kad Kaune.

tikrus

vilties Filmų “žvaigždė” Aileen Pringle, kuri, dėl nebesusitaikymo su
sieki- savo Vyru> su kuriuo išgyvenus ilgus ilgus dešimtį metų dabar 

rengiasi skirtis.

Svarstė vyriausiai komunistų 
propagandos reikalus kapita
listinių kraštų armijose ir lai
vynuose

Maskvoje prasidėjo Kinijos nacionalistų [jg|[|ygs 
didžiulė Donbaso sa- armijos slenka vis i - - - - -c

mokslininkų byla artyn į Pekiną
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 18.

Pietų Kinų [nacionalistų] 
armijos slenka vis artyn į Pe
kiną, tuo tarpu kai šiauriečiai, 
kaip praneša, rengiasi apleisti 
šiaurės Kinų sostinę ir trauk
tis į Mandžuriją.

Paskiausiais pranešimais, na
cionalistų kariuomenė, žy
giuojanti Pekino-I lančau gele- 

i žinkelio linija , pasiekus jau 
Paotingfu, apie aštuoniasde- 

'l'eismo pirmininkas yra Ma- ‘ šimt mylių i pietus nuo Pekino, 
skvos universiteto teisiu fakul
teto dekanu;', prof. A. Vyšinsky.

Liudininkais prieš kaltina
muosius tapo pargabenti iš 
Donbaso penkiasdešimt šeši as
mens. » 4

Valstybes gynėjai, kaltinamų- 
’ jų advokatai ir penkiasdešimt 
trys kaltinamieji susodinti es- 

' tradoje, tuo tarpu kai 120 so
vietijos ir užsienio laikraščių 
korespondentų užima vietas že
miau palei estradą.

Bylos klausyti kasdien bus 
leidžiama šešiolikai šimtų dar
bininkų ir valstybės tarnautojų, 
taip kad kol procesas pasibaigs, 
teismo procedūrą galės matyti 
ir girdėti 50 tūkstančių darbi- 

ir teisi-

53 asmens kaltinami dėl sąmok-1 
slo sunaikinti sovietų kasyk-1 
las ir įmones Donece

MASKVA, geg. 18. — Aukš
čiausiame teisme išandie prasi
dėjo didelė ‘Donbaso sąmokslo” 
byla. Prieš tribunolą pastatyta 
penkios dešimtys rusų ir trys 
vokiečiai, kaltinami dėl sąmok
slo sunaikinti sovietų anglies 
pramonę Doneco baseine.

o Šansi kariuomenės avangar
das pasiekęs Čangsintieną, apie 
septyniasdešimt mylių, j pietų 
vakarus nuo Pekino.

Trys laivai nukentė- ni,,k«- Be to- .
- ninku kalbos bus radio sklei-jo dėl tirštos mig- ;džiami. 

los ežere

Miško vagis apskelbė 
komunistais nekal

tus žmones
JONAVOS policija balandžio 

10 d. gavo anoniminį laišką, 
kuriame buvo pranešama apie 
kelis Turžėnų valse, gyvento
jus, kaipo komunistų partijos 
narius, kad pas juos esą prokla
macijų, rašomoji mašinėlė, kul
kosvaidžių ir kit.

Padarius kratą, tik pas p. S.’ 
rasta troboj po balkiu 2 ekz. 
komunistų proklamacijų ir laiš
kas rusų kalba, pasirašytas 
Maksimovo.

įkoštieji asmenys buvo su-

Politine policija išaiškino
' lų gale, kad suimtieji yra ne- 

Japonai pasirengę ginti ka,ti» kad anoniminį “Maksimo
vo” parašu laišką rašė ir 2 ekz. 
proklamacijų pas S. padėjo ker
šydamas žinomas apylinkėj mi
ško vagis P. Š., kuris sulaiky
tas

IKI

ga-

ir traukiamas atsakomybėn.

MIRTIES KALĖJIMAS Už 
GALVAŽUDYBĘ

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismo sesija Utenoje, balandžio 

gyvos

Išsprogdino Sacco 
Venzetti budelio 

Eilioto namus
Budelis ir jo šeima išliko sveiki; 

įtaria jo nužudytų radikalų 
simpatizuotojus

NEW YORKAS, geg. 18. — 
Queensborough, Long Islande, 
praeitą naktį buvo išsprogdinti 
oficialiu, penkioms ryti? valsti
joms tarnaujančio, budelio Ro- 
Larto Eilioto namai.

BERT ANAS, geg. 18. — Kas- 
selio mieste, Vokietijoje, ką tik 
Įvyko slaptas tarptautinis ko
munistų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo šešiolikos kraštu at
stovai, daugiausiai jaunuomenė.

Suvažiavimas buvęs sušauk- c
tas nė tai trečiojo [komunis
tų] internacionalo, nė tai mas
kviškio komsomelo [komunistų 
jaunuomenės organizacijos.]

Suvažiavimui pirmininkavo 
Bykovas, sovietijos liaudies ko
misarų pirmininko giminaitis. 
Svarstyta vyriausiai propagan
dos kariuomenėse ir laivynuo
se klausimai. Iš delegatų pra
nešimų matyt, kad komunistai 
laukia šiemet “skaitlingų su-

detour, Mi<h., geg. is. - Bill Haywood mirė 
Del tirštos migio* vakar llu- 
rono ežere nukentėjo trys gar
laiviai. Garlaivi® John Ericsson, kad vakar Maskvoje mirė Wil- 
plaukęs su $200,000 kroviniu į ’ |įam D. Haywood, žinomas ki- 
Buffalo, susidūrė su garlaiviu takart Amerikoje darbininkų 
Harvey. Skaudžiai sužalotas, jis vadas, buvęs socialistas, paskui 
buvo kitų laivų, atvykusių pa- įsteigėjas Industrial Workers 
galbon, parvilktas į Detourą ir i of the World (I. W. W.) unijos 
padėtas seklumoje. Garlaivis įr jos vyriausias vadas.

savo “įsteigtas tei
ses” Kinuose

TOKIO, Japonija, geg. 18. — 
Girdėt, kad Japonijos vyriausy
bė nutarė nuginkluoti tiek 
šiauiės tiek Pietų Kinų jėgas, 
jei tik jos pasirodys ties šan- 
chaikuanu, kuris yra kaip ir 
variai į Mandžuriją. Japonija 
esanti pasiryžus išlaikyti ramu
mą Mandžurijoje ir Mongolijoje 20 dieną nubaudė iki 
ir ginti tuose kraštuose “įsteig- galvos sunkių darbų kalėjimu 
tas japonų teises.” Japonija Praną Motėj imą iš Kupiškio 
betgi nekliudysianti nacionalis-, valse. Palevenytės dvaro, už 
tams pakeisti šiaurės Kinų dik- tai, kad jis 1927 m. lapkričio 
tatoriaus, maršalo čang Tsoli-! 16 dieną ant Kultiškių--Utenos 
no, režimą, jeigu diktatoriui • vieškelio ties Kavinės vienkie- 
griuvus toks pakeitimas įvyk- miu akmeniu užmušė Dovydą 
siąs ramiu budu. Šerą ir atėmė iš jo pinigus.

Asšociatcd Press praneša,

padėtas seklumoje.
Harvey taipjau buvo sužalotas, 
bet sugebėjo dar savo jėga at
plaukti į Detourą. Garlaivis 
James Wallace skaudžiai susi
žalojo užsigavęs į uolas ties 
JIay Poi.4.

Mae Murray skundžia 
ma del$110,000 nuo

skaudos

Karo metais, būtent rugsėjo 
28, 1917. Hayvv<xxl buvo kar
tu su kitais 113 asmenų areš
tuotas Chicagoje “dėl trukdymo 
valdžiai karą vesti” ir rugp. 
18, 1918 metais teisėjo Landis’o 

i pasmerktas 20 metų kalėjimo 
I ir $20,000 bausmės į

Hayvvood’ui betgi pavyko 
bėgti; jis išvyko į Rusiją, 
dabar ir mirė. Jis buvo 65 
tų amžiaus.

Šantungo sostines bom- brolis nudurė broli
bardavimo aukos 1 .KAI NAS. — Kariuomenes

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 19. teismo sesija Zarasuose bal. 25
— Generalinė Kinų prekybos d nagrinėjo'* 
kamera ir Kinų Raudonojo prieš Genrika
Kryžiaus draugija į>askell)ė ben-j Smalvų vaisė. Jurkakalnio kai-

kriminalę bylą
Makauska iš

Vienas Amerikos komunistų 
delegatas, kaž-koks Jack Wil- 
son, pareiškė, kad Jungtinių 

| Valstybių laivyne šiandie esą 
j dešimt slaptų komunistinių 

, nors 
j- pernai jų buvę tik trys. Kitas 

kurie amerikiečių komunistų delega- 
sprogimo metu miegojo, buvo tas, pavarde Patterson, Wilso- 

iš lovų, bot visi išliko no žodžius patvirtino.
Anglijos laivyne, pasak pra

nešimų, tokių branduolių esą 
j trylika, Francijos laivyne — 
I keturiolika. Francuzų delegatas 
dar pranešė, kad šių metų bir
želio mėnesį laukiama francu
zų laivyne sukilimo.

Toki pat komunistų branduo
liai esą ir kariuomenėse. Be 

1 darbo, 
branduoliai turi dar informuo
ti Maskvą apie vietas, kur yra 
karo sandėliai etc., idant, įvy
kus sukilimui, jie lengviau bu
tų galima pagrobti.

New York Times korespon
dentas, kuris apie tą suvažiavi
mą praneša, sako, kad Vokie
tijos vyriausybe žinojus apie 
suvažiavimą, tečiaus leidus jam 
įvykti ir netrukdžius dalyviams 
kalbėti apie savo planus.

Sprogusios bombos visas na
mų frontas buvo nudraskytas ir į branduolių (“jačeikų”), 
visi langai išnešti. Elliot, jo i 
pati ir dvejetas vaikų,

išmesti 
sveiki.

Kaip 
nužudė 
smerktus du radikalinių pažval- Į 
gų darbininkus, Sacco ir Vau-, 
zetti. Manoma todėl, kad 
žudytųjų simpatizuotojai 
bar padėjo Eli i otų i bombą.

oficialis budelis, Elliot 
ir mirties bausmei pa-

nu-
da-

Tll» • • a. li<ll 11 tkCll lUVIllClIllinois per vieną mene- to propagandos
sį 41 darbininkas už 

muštas darbe
SPRINGFIEHJD, III., geg. 18. 

— Illinois Pramonės Komisijos 
pranešimu, balandžio mėnesį 
nelaiminguose atsitikimuose 
pramonėje buvo užmuštas 41 
darbininkas. To skaičiaus pen
kiolika 
mieste,

atgal
buvo — ___ - - z

i Illinois

buvo užmušti Chiėagos 
o dvidešimt šeši kitose 
valstijos vietose.

LOS ANGELES, Cal., geg. 
18. Krutamųjų paveikslų di
rektorius Art Gregor ąpskun- 

1 teisme žinomą filmų akto- 
Mae Murray, reikalaudamas 
jos $119,000 atlyginimo dėl 
reputacijos pagadinimo.

Tą jo reputaciją Mae Murray 
pagadinus tuo, kad pareiškus, 
jog jai nepatinkanti fabula 
veikalo, kurį jis buvęs parinkęs 
ekranui. Ji pasirinkus kitą vei
kalą ir angažavus kitą direk
torių.

dė

iš 
jo

SANTABEM, Portugalija, 
geg. 18. — Bulius puolė bėgan
tį traukinį ir išmetė jį iš bė
gių, bet ir pats buvo užmuštas.

■ ------------ --- ... " 7

ORAS
Chicagai ir apiellnkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ir perkūnijų; nedidelė 
temperatūros atmaina. Viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvę 
tarp 50° ir 74* F.

šiandie saulė teka 
džiasi 8:06. Mėnuo 
ryto.

5:26, lei- 
teka 5:35

Kinų dokų darbininkų 
streikas Kantone

drą pranešimą apie situaciją 
Tsinane, šantungo provincijos 
sostinėj.

Pranešime sakoma, kad japo
nams bombarduojant miestą, 
5,300 kiniečių rezidencijų ir 
biznio įstaigų -buvo sunaikinta; 
20,000 kiniečių, netekę pasto- 

pinigais. i ir savo mantos, i------- ,
pa_ i dideliame varge.
kur | Nacionalistų vyriausybė ofi- 
me‘ i cialiame pranešime sako, kad 

japonų su kiniečiais kautynėse 
i gegužės 3 ir 4 dienomis, Tsina
ne buvo japonų paskersti ketu
riasdešimt vienas nacionalistų

mo.
Po tėvo mirties, likusį ūkį 

iš 7 ha. pasidalino du broliai - 
Genrikas ir Petras Makauskai. 
Genrikas buvo nepatenkintas, 
kad ūkis ne jam vienam liko. 
Brolio ir jo šeimos nekentimas 
dažnai pasireikšdavo viešai: dėl 

atsidūrė fiTyvulių, dėl vaikų ir kita. Ke
lis kartus net muštasi.

18.
uo-

KANTONAS, Kinai, geg. 
šianide sustreikavo čia 

sto ir dokų darbininkai, atsi
sakę kraustyti laukan prekes iš 
japonų laivų.

Darbininkų unijos bando pri
kalbinti prisidėti prie streiko 
taipjau japonų laivų įgulų žmo
nes, kiniečius.

Nužudė 13 komunistų
Netoli nuo Svatovo vyriausy

bė suėmė ir nužudė tryliką ko
munistų.

Sako, kad buvęs susektas ko
munistų sąmokslas nuginkluoti 
valdžios kareivius ir voluntie- 
rius, išskersti nacionalistus ir 
įsteigti Svatove 
džią.

Suimta taipjau 
nistų literatūros.

sovietų val-

daug komu-

Visus miestely namus 
audra nuvartė

GAINESVILLE, Teias, geg. 
18. — Tackerville miestely, Ok- 
lahomoj, užėjęs tornadas beveik 
visus namus nukėlė nuo pama
tų. Keliolika žmonių buvo 
žeisti.

su-

1927 m. liepos 21 Genrikas 
sumušė Petro žmoną, o vakare, 
ant lauko, kaip seniau buvo 
grasinęs — “paleisiu tau žar
nas — prisiruošk mirties marš
kinius” — peiliu nudurė savo 

valdžios užsienio reikalų biur< l)roH R^trą Makauską.
Kariuomenės teismas Genri- 

ką Makauską, nubaudė 12 metų 
sunk, darbų kalėjimo.

narys.

Oro pašto siuntos kaina 
atpiginta pusiau

WASHINGTONAS, geg. 18. 
— Prezidentas Coolidge jęisirą- 
šė kongreso priimtą bilių oro 
pašto siuntos kainas atpiginti. 
Vietoj 10 centų, už kiekvieną 
pusę uncijos siuntinio svorio 
dabar reikės mokėti tik 5 
tai.’

cen-

Ki-Atvyko i J. V. trys 
nų nacionalistų vadai

SAN FRANCISGO, Gal., geg. 
18. — Į Jungtines Valstybes at
vyko trys Kinų nacionalistų 
darbuotojai ir vadai: Ying San ; 
Koo, nacionalistų valdžios vyk
domosios tarybos narys; Shao 
Yin Teng, buvęs Kantono mui
tinės viršininkas, ir Šen Gunn 
Lee, buvęs Kantono mokesnių 
departamento viršininkas, 
tikslas yra bandyti 
nacionalistų reikalus 
tuose kraštuose.

Jų 
sustiprinti 
čia ir ki-

GALVAŽUDYS NUTEISTAS 
SUŠAUDYTI

lk AUNAS. — Kariuomenės 
teismo sesija Utenoje bal. 19 
sprendė bylą prieš žmogžudį 
Mykolą Klementijevą iš Taura
gnų valsčiaus, Martiniškių kai
mo.

Pernai, spalių 30 d. arti Tau- 
j ragnų miestelio miške, M. Kle- 
i raentijevas revolveriu nušovė 
Antaną Pumputį, Juozą Traku- 
ną ir Juozą Bikerį ir atėmė iš 
jų pinigus, pinigines, laikrodė
lius ir kitus vertesnius daik
tus.

Kariuomenės teismas Kle
mentijevą nutarė sušaudyti.

RADO NEGYVĄ ELGETĄ

Balandžio 27 d. Varnių vals. 
ant vieškelio rasta negyva elge
ta A. šimkaitė.

KLAIPĖDA. — 
mėn. 26-28 d. d. 
krašte supirkinėjami 
eksportui į Rusiją.

Balandžio
Klaipėdos

arkliai

j
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KORESPONDENCIJOS
Eagle River, Wis
Gegužės 15 d. Jonas Sharka 

ir Antanas Celmar buvo suruo
šę Sharkos namuose šios apie- 
linkės lietuvių farmerių suva
žiavimą. Nors į šį pasilinksmi
nimą buvo kviečiami tik lietu
viai, bet atvyko ir svetimtau
čių, viso apie 50 žmonių.

Buvo skanių užkandžių ir šo
kių. Ir visą tai buvo dykai, 
nes kiekviena viešnia nepamir
šo atsinešti tai, kas jai geriau 
sekėsi pagaminti iŠ valgių ir 
gėrimų. P-ia G. Bendoraitienė 
geriausia pasižymėjo su “ice 
cream” ir keksais; p-ia A. Ado
maitienė su lašiniais, p-ia 
Celmarienė su naminėmis 
dėmis ir mėlynių pajais, 
Sharkienė su alum, o p-ia 
rošaitienė išmokinimu

ken- 
p-ia 
Pet- 
savo

marčios lietuviškai kalbėti. Visi 
labai nustebo, kai apie 75 m. 
senutė atsivedė savo marčią, 
čiagimusią vokietę, kuri visą 
vakara su svečiais ir savo vai
kais kalbėjo lietuviškai. Vienas 
ir paklausė marčios delko ji ir 
vaikus išmokino lietuviškai. Ji 
atsakė, kad ”grand ma” nemo
kanti angliškai, tai ir ją ir vai
kus išmokino lietuviškai.

Po šokių ir užkandžių dau
gelis svečių dar pasivažinėjo 
motoriniu luoteliu po Perch 
ežerą.

šis suvažiavimas davė pro
gos lietuviams pasimatyti ir pa
sikalbėti žiemai praėjus. Čia 
žiemą būna ilga ir nuobodi, kar-! 
tais šaltis siekia 48 laipsnius 
žemiau zero, tad pavasario su
laukęs žmogus jauties kaip iš 
kalėjimo paleisti. Vasarą gi > 
čia būna gražu ir vėsu.

Ačiū visiems svečiams už at
silankymą.

— Jonas Sharka, 
Antanas Celmer.

Laiškas gryštancio 
iš Lietuvos

Pernai, gegužės 21 d., su 
“Naujienų” ekskursija išvykau 
Lietuvon. Ir viešėjau Lietuvoj 
iki gegužės 2 d. šių metų. Ne
galėjau aprašyti tai, ką mačiau 
Lietuvoj, nes ten nėra laisvės 
žodžio. Betgi dabar, kada jau 
esu apleidęs Lietuvą ir plaukiu 
laivu į Ameriką, esu laisvas ir 
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Lietuvoj laisvas žodis yra pa
smaugtas ir jei tarsi ne tai, kas 
patinka valdonams, tai tuojaus 
liksi ištremtas į kitą apskritį. 
Daug tokių atsitikimų man te
ko matyti ir girdėti. Teko nu
girsti, kad viename valsčiaus 
susirinkime vienas ūkininkas 
pasakęs: “Vyrai, neapsiimkim 
žvyruoti kelio ir vešti žvyrą sa
vo arkliais. Tegul valdžia tie
sia geležinkeliuką, tai ir mes 
pagelbėsime”. Už tą “maištin
gą” kalbą tas ūkininkas liko iš
tremtas į kitą apskritį. Posė
džiuose ir susirinkimuose tik 
viršaičiai ir kokie valdžios tar
nai kalba, nes kiti bijosi ir pra
sižioti, kad nelikti ištremtais iš 
savo namų.

MŪRINIS arba MEDINIS
ČIA j mokėti — kiti lengvais 
* I U mokėjimais i 24 mėnesit
ČIA jmokėti — kiti lengvais iš- 
4* ■ U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cu^oje ir f priemicHČius. Prisiųski te 
savo vardą, adresą jeigu norite in- 
formacijų.
Vardas ............... .—..................... ...

Adresas ..................................... . ........

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 8950 arba 

Rogers Park 8270

pasiskundė 
kad pcrsun- 
taisyti tiltas 
kaimą pridė- 
atsakė, kad

Kitas labai {kirus dalykas, tai rytojaus, nes ponas užimtas iv 
rašinėjimas prašymų, prie kurio 
visuomet reikia pridėti ir žymi
nio mokesnio ženklą už 2 ar 4 
litus. Teko matyti kaip vieno 
kaimo ūkininkai 
valsčiui viršaičiui, 
ku vienam kaimui 
ir prašė, kad kitą 
tų. Bet viršaitis
reikia paduoti raštišką prašimą 
valsščiaus komitetui, su visais 
žyminiais mokesniais. Dabar 
Lietuvoj žodis nieko nereiškia, 
tik prašymai ir žyminio mokes- 
nies ženkleliai. Jei nueisi pas 
kokį viršininką provincijoj, ar 
net ir Kaune, tai tuoj paklau^: 
“Ar turi prašymą?” Jei ne
turi, tai su tavim visai ir nekal
ba. Kitur net ir prieiti nega
lima.

galima 
tai tas 
tęsiasi

Jei kokį darbą butų 
atlikti į keletą dienų, 
darbas pas valdininkus 
kelis metus. Vienas ūkininkas
jau 1925 m. yra padavęs prašy
mą pakeisti jo pavardę. Buvo 
jam sakyta, kad pavardė bus 
pakeista už dviejų mėnesių. 
Bet nė šiandie ji nėra pakeista. 
O už tai, kad visi prašymai ir 
dokumentai guli Kaune jau ke
linti metai, tas ūkininkas yra 
sumokėjęs valdžiai apie 200 li
tų.

Dabar Lietuvoj tik valdinin
kams yra gerai gyventi, nes iš
dirbo 3 ar 4 valandas ir yra 
liuosi. Bet jeigu atėjai su ko
kiu reikalu, o jis dirba kokį 
darbą, tai tavęs nepriims: lauk

šiandie neturi laiko. Bet pa
žiūrėk.: sėdi sau kojas pasidėjęs 
ant kitos kėdės ir ruko cigarus.

Bankuose ir kitose įstaigose, 
jei reikia kokius mokesnius su
mokėti, tai kol suranda, kol su
rašo, trunka valandą ar dau
giau laiko. Ypač nemalonu, 
kad bankuose ir kitose biznio 
įstaigose, ar raštinėse visur yra 
iškabinėtos iškabos: “Prašome 
nusiimti kepures”, žmogus tu
ri rankoj pinigus laikyti, kitoj 
kvitas, o kepurę turi grūsti į 
kišenių, ar po pažasčių pasi- 
kišti.

šiandie Lietuvoj visi yra “pa
tenkinti” ir “dėkingi” ne dėlto, 
kad gerą valdžią turi, bet dėl 
baimės, nes jeigu tarsi žodį 
apie valdžios ar valdininkų ne
gerumą, tai bematant atsidursi 
kalėjime, ar liksi ištremtas. 
Tiesa, dabar Lietuvoj yra ramu, 
nes ir laikraščiai nieko apie po
litiką nerašo, — nes negali, — 
tai ir ūkininkai nežino kas de
dasi pačioje Lietuvoje; jie turi 
kęsti visą betvarkę ir būti “pa
tenkinti”.

— Buvęs Lietuvoj.
Ant laivo “George 

VVashington”.

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

Naujausiu budu ir vaintain. Duodamo go- 
rtuiiBiun treattnentua Kalvai. lAvydome 
plelnkanaa. sulaikomo plaukų kritimą ii* 
at(ralvlnan«o plaukus. Gerinusios pasek
mės. Ateikite Šiandie. Vai. U-U. Nc<l. 10 2.

INDIA LABORATORY
1407 Milwaulee Avė., Chicago

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

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

Brisk Parlor Mfg. Co.
3016 Archer Avė.

Biznio Tel. Lafayette 5053

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
mVlAONATlMO 

iooo roa comvavik**”

QO<X> »O« TH« HOM( 
>WT« . M |
KB O’trcęc* C1*?*

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

ExtraWlI,

Prašykite savo grosenlinko crba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pasaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., <JHicag,o

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

DVOKIANČIOS, ATSIDUODANČIOS. 
PKAKAlTUOJANoIOS KOJOS 

Kojų DvoMiinBH — Nežiūrint 1<»H|> nemalo
niu butų, tikini praUlinamna | 4 arba B 
(llt'iian. PriHiųnoianiiiH nakelyj bu nuroily- 
iiihIh ui UI. FOOT HEALTH. Rooin 231- F 
740 W. Miulison St., ChlctiKO, III.

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Rtiffles '
Ar Jums Galvos Odą Niešti? 

Naudokite'

Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite 

J&fffesl
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

Rufflesi
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

Ruffles

Nauji Rekordai 
Už Senus!

Nemeskit šalin savo senus 
fonografų rekordus. Dabar 
jie yra jums ko nors verti 1

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

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

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

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

RĮ^y?O
330 S. State St., Chicago
168 N. State St., Chicago

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

Vieša Padėka

Pranešimas
John P. Stankowicz

i

Gegužio 15 d.-, kuomet gamta buvo papuošusi visą pasaulį pavasarinėmis 
grožybėmis, tai Lietuva minėjo su didelėmis iškilmėmis 10-metines nepri
klausomybės sukaktuves. . i

Lygiai tą pat dieną aš perkėliau savo real estate ofisą iš 5097 Archer 
Avė. į naują nuosavą namą po num. 5076 Archer Avė. Taigi aš Lietuvos 
nepriklausomybės dienoje pradėjau savo medžiaginę nepriklausomybę. To 
galėjau pasiekti nebe paramos savo prietelių, draugų ir skaitlingų kostu- 
merių, kuriems rūpinaus teisingai jų gerovei patarnauti.

Širdingus mano padėkos žodžius užsipelnė real estatininkas laivakorčių 
agentas ir pinigų siuntėjas p. Povilas P. Baltutis už suteikimą man pinigi
nės pagalbos 1923 m. ir jpratinimą manęs i real estate biznį. Toliau mano 
padėkos verti yra pp. Frank Venskus, Kastantas Stulas, Joseph Matjošaitis, 
Victor Stankus, Jonas Baltutis, buvusis mano partneris Joseph K. Nestor 
ir chiropraktas Dr. Velonis.

Toliau dėkoju savo skaitlingiems kostumeriams už pasitikėjimą manimi. 
Savo senųjų kostumerių prašau po senovei naudotis mano patarnavimu, o 
aš jų neapvilsiu. Per metų eilę turėjęs geros praktikos biznyje, dabar dar 
geriau savo tautiečiams patarnausiu. Mano biznis remsis ant užsitikėjimo 
ir taipogi bus remiamas ne ant PIGUMO, o ant GERUMO patarnavimo.

Taigi visus lietuvius nuošidžiai kviečiu su namų budavojimo, pirkimo, 
pardavimo namų, farmų, biznių, namų, lotų ar kitokių biznio reikalų kreip
tis j mane ir duoti man progą jums patarnauti.

REAL ESTATE 
5076 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 6036

Štai Mes ir Vėl Čia
SENA, GERAI VISŲ ŽINOMA IR ATSAKANTI NAMŲ APŠILDYMO IR 

PLUMBING SUPPLY HOUSE
Jei manote įsivesti namų apšildymą į savo namus, tai atsilankykit arba 

telefonuokit į musų ofisą ir mes atsiųsime vieną musų inžinierių ir išaiškin- 
A’fer’sim, ka’P JVS galit įsivesti namų apšildymą pagal musų naują metodų tik su 

T * ' : fefe- biskiu {mokėjimo. Tik biskį {mokėsit, o kitus išmokėjimais į dvyliką arba
dvidešimtis keturis mėnesius. Jei norite atlikti patys darbą, musų inžinie
rius padarys jums planą ir nurodys kaip atlikti. Mes jums paskolinsim rei
kalingus įrankius veltui. <

Veikdami dabar jųp galit sutaupyti nuo 40% iki 50%, nes materiolų kai
nos dabartiniu laiku yra pigiausios. {

Todėl veikit dabar ir sutaupykit pinigų ir rūpesčio ir turėsit namą ap
šildomą kol šalčiai prisiartins. Žiema visgi greit prisiartins.

Mes ką tik pribudavojom prie savo dirbtuvės namą, kuris kainavo 
$250,000, kad turėjus vietos laikyti pilną pasirinkimą stako ir suteikus jums 
greitesnį ir geresnį patarnavimą.

Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą garantuoto plumbingo labai pi
gia kaina. Mes tavoms garantuojame penkiems metams, o jei pirktas nuo 
musų tavoras jums nepatiktų, tai mes grąžinsime jums pinigus arba išmai- 
nysim materiolą bile kada. Tokiu budu mes ištobulinom savo biznį iš mažiau
sios krautuvėlės į didžiaasį plumbingo ir namų apšildymo įrengimų C111CA- 
GOJE ir MIDDLE WEST.

4 ’• • ^v.v^.y.’.sy.v.y-y/.v -/y.

Pabandykit pas mus kol pirksite kur kitur, mes įtikinsime jus, kad pas 
mus yra geriausia vieta vesti savo reikalus.

Kuomet nutarsite atsilankyti pas mus, tikrai žiūrėkite teisingos vietos. 
Sustokit ant 22 ir State St., musų vieta užima visą bloką, rytinėj pusėj gat
ves ir ant viršaus yra didelė iškaba, M. LEVY & COMPANY.

Mes dastatome 30 mylių aplinkui veltui. Paštu orderius išsiunčia m 
greit. Rašykit mums jūsų prigimtoje kalboje.

CHICAGOS DIDŽIAUSIA, SENIAUSIA IR ATSAKANCIAUSIA PLUMBING 
IR HEATING SUPPLY HOUSE

Atdara vakarais iki 8, nedėlioj iki 1 po pietų
Pasiklausykit musų muzikos iš Radio Stoties W. W. A. E. tarpe 7 ir 9 vaka
rais. Pašaukit kokis numeris jums patinka laike musų “broadeast”.

Mes užlaikome pilną pasirinkimą elektrikos fikčerių nebrangiomis kai
nomis. Pasimatykit su mumis kol pirkaite kur kitur. Klauskite Elektrical 
Departmento.

MES KALBAM -LIETUVIŠKAI

CompartyM. Lovy & i
Kampas 22 St ir State St. Telefonai Calumet 0644-0645 

Musų So. Chicagos Skyrius randasi, 9300 Commercial Avė.
Telefonas Saginaw 4847
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Moterų Pasaulio 
Paroda

šiandien atsidaro vadinamo
ji moterų pasaulio paroda Col- 
iseum trobesyje 10:30 vai. ry
te. Paroda tęsis iki 26-tos die
nos gegužės; ji bus uždaryta 
sekmadienyje, gegužės 20 die
na. '

Yra kaitoma: “dailininkų pa
saulis”, ‘‘muzikos pasaulis”, 
“biznio pasaulis”. Tie žodžiai 
reiškia tą ypatingą tam tikrų 
žmonių sluoksnių gyvenimą, 
kuris skiriasi nuo kitų sluok
snių ar grupių gyvenimo. To
dėl, kai sakoma “moterų pa
saulio” paroda, tai reikia su
prasti, kad šioje parodoje bus 
išstatyti pavyzdžiai dirbinių, 
kurie įdomus yra visu pirma 
moterims, jų padirbti, jų su
galvoti, jų proto ir vaidintu- 
vūs produktas. Kitaip sakant, 
bus parodoje atvaizduotas jų, 
kaip moterų, gyvenimas.

Parodos laiku kasdien bus 
duodami turtingi programai, 
laikomos paskaitos, gvildenami 
klausimai, opus netik moterimi, 
bet ir visai visuomenei.

Lietuvių diena parodoje bus 
pirmadienyje, gegužės 21 d. 
Lietuvaitės tą dieną duos porą 
puikių prograntų — vieną po 
pietų, kaip 2:30 vai., o kitą — 
vakare, knip 9 vai.

Chicagos lietuviams butų pa
tartina juo skaitlingiau atsilan
kyti parodom Parodos dalyvės 
lietuvaitės sako, kad jų sky
rius yra nepaprastai įdomus. 
Antra gi vertus — įdomu pa
žiūrėti ir kuo gali pasirodyti

MIIIINIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

ELLČlRIC

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

ĮDAINAVO J. BABRAVIČIUS 
— Tenoras

26058 Graži čia Giružė ir Atsigė
riau Arielkytės

26057 Žydelis iš Vilkaviškio Mie
stelio ir Pas Darželį Trys 
Mergelės •

ŠOKIŲ MUZIKA
26059 Vilniaus, Valcas ir Kur tu 

Eini? Polka
26056 Sesutė, Valcas ir Visiems 

Tinka, Polka
26055 VestuviŲ Polka ir Jaunaved

žių Polka
ANTANAS VANAGAITIS

26053 Sharkis, Trys Vyrukai Susi
tarė ir Sena Jaunystė

26054 Barbora ir Kad Nėr Alaus
KARIŠKAS BENAS 

26051 Graži, Polka ir Geltonplau
kė, Polka

2G052 Pirmo Pėstininkų Pulko, Mar
šas ir Senas Draugas, Mar
šas

ARMONIKA IR GITARA 
2G050 Palangos, Valcas ir Vestu

vių, Polka

KOMIŠKI DIALOGAI
— J. Geležunas ir P. Bukšnaitis 

26019 Sveikas Ligonis ir Naujas 
Žiuponas

26046 Laimė ir Nelaimė ir Bevai
kis

2CC48 Scrantų Melagis ir šv. Ro
kus

26027 Bevaikis pas Daktarą ir Smi
tais Dainininkas

ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY
BES OPEROS ARTISTAS, 

K. PETRAUSKAS
26028 Dul Dul Dūdele ir Bemužė- 

li-Nesvoliok
26035 Stasys ir Plaukia sau Lai- 

vėlis (Fortepionas, smuiką ir 
celio)

26040 Arija iš operos “Rigoletto” 
ir Neverk Brangi — Aš So
deika

ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY-Į 
BES OPEROS ARTISTAS, 

CH. SULGINAS
26029 Visur Tyla ir Oi Berneli, Į 

Vientury (duetas — V. Gri-j 
gaitienė ir Sodeika)

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

Katalogą prisiunčiam Dykai

JOS F. BUDRIK, Ine.
MUZIKOS KRAUTUVĖ

3417 S. Halsted St. :
Chicago, III.
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kitatautės moters. Beje, bus dar 
lietuvaičių skyriuje ir sa mo
va ras, taigi galite tikėtis, kad 
jos pavaišins tautietes ir tau
tiečius, atsilankiusius jų sky
riaus pažiūrėti, arbata.

— Nemo.

Roseland

Rytoj, 3-čią valandą po pic- 
’tų, aikštėje prie 95-tos ir Mi
chigan avė., (lolden Star kliubo 
hesbolo jauktas loš su White 
Star kliubo (VVestsidės) jauk
tu. Abu jauktu yra lietuvių 
Imtynės bus tarp “vakarų” ir 
“pietų”. Matysime, kurie išeis 
pergalėtojais.

Vakar čia lankėsi 111. valsti
jos gutornatorius Len Small. 
Taip kitko, jis pietavo .Jono 
Pilkio “Home” restorane, 11319 
So. Michigan avė., kur jis turė
jo pasitarimų su savo artimais 
draugais. —K.

Apleidžia Chicagą
Kva Valantaitė, po vyru 

Jašmantienė (paeina iš Kruo
pių valsčiaus, Šventupiu kai
mo), išvažiuoja iš Chicagos 23 
dieną gegužės. Meldžia savo 
draugų ir pažįstamų, kurie tu
rės kokių reikalų, pasimatyti 
su ja pirm išvažiuosiant jai iš 
Chicagos. Adresas jos (oks: 
901 Mest 119th Street. Tek 
Pullman (1337.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

j Soutnampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Berengaria Aquitania Mauretania 

o paskui saužemiu j Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi liesini į 
Lmdoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės į abu galų iš 

CUNARD LINE

New Yorko i Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ta

ršykite tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė., Chicago

fa | elephone 
^FRANKU N

I 6400

Geriau Negu Pinigai Bankoje! 
Perkant Consumers Garantuotas Anglis arha (’oke 
DABAR pigiomis vasarinėmis kainomis, bus geriau ne
gu dėjus pinigus į banką, nes šis investmentas atneš 
daugiau nuošimčių.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Pripilkit savo, kuro sandėlį dabar. Pamatysit, kad tai 
bus tikras investmentas ir jums visai nereikės rūpintis, 

kuomet žiema ateis.
Atsiminkite musų garantiją: “Kiekvienas tonas turi už
ganėdinti arba mes atsiimam jįJr pinigus grąžinant.

Klauskit dėl specialių kainų

COAL- COKE-ICE 
BUILDING MATERIAL

Perstato Ateities Reikalavimus

Šių Dienų Vadovaujančios Chassis
Taipgi Pirmutinis Gražume
Naujas Hudson labai atsižymi savo nepaprastu puikumu ir 
labai patinka tiems, kurie nori briliantiško veikimo. Ir visi 
čia suranda visus savo pageidavimus, su visais kitais eko
nomiškumais, gasolino sutaupyme nei vienas karas negali su 
juo susilyginti. Kiekvieno naujo Hudsono savininkas malo
niai pasakys jums apie jo naujus patogumus.
Svarbiausia, Hudsonas vadovauja savo labai geru vėikimu,' 
savo principu, nusistatymu ir principu — visuomet vado
vauti vertėje.
Tuo budu yra pirmutinis pigesniųjų kainų karas, kuris tik
rai teikia gerų veikimą, vienodumą ir stiprumą — jis šian
die industrijoj yra Standard.
Tai yra pirmutinis išsivystyme Amerikoj uždarytų karų ir 
taip smart kaip Town Car ir Speedster.
The Coach — Hudsono išradimas — visa industrija automo
bilių pradėjo išdirbinėti uždarytus karus.
Super-Six principas yra pagelbinis išradimas, kuris apver
čia išnaudotą šilumą į jėgą, yra geriausia kombinacija iš
vystyme jėgos, su pagelba musų žinojimo.

NAUJOS HUDSONO KAINOS
118-lnch Chassis

Coupe $1265 (Rumble Suat $30 extra) 
Sėd a n $1325 ... Coach $1250

/ 2 7-inch Chassis. _
Standard Sėd a n $1450 - - Gustam Vlctoria $1650 \

CuatoiB Landau Sedun $1650 - - Custom 7-Passenger Sedaa £1919
AUprlces f. o. b. Detroit, plūs war excise tax i

Buyers can pay for cars out of income at lotvest 
avallable charge for interest, handling and Insurance

H U PSON Super-Six
Hudson-Super Six turi lietuvių departamentą, K. uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambary 

reikalaukite lie tuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

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

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
Didžiausis Pavasarinis

Išpardavimas
ĮVAIRIU namams reikmenų

Aukščiausios Rųšies Prekės — Vėliausios Mados — Pasirinkimas 
Neapskaitomas — Kainos Numažintos — Beveik Pusdykiai!

Proga Stebėtina Proga, Nepraleiskite, Pasinaudokite!
Pasirinkite Sau Šiandien Valgomam Kambariui Setą t

Ir Sutaupykite Pusę Pinigų!
Platus pasirinkimas ir nepalyginamai žemos kinos ant šių setų yra daleistina 
kiekvienam aprūpinti valgomąjį kambarį su dailiu setu. 7 šmotai, padidinamas

i ll a Jv | ' JVL 7.'"

Į J

stalas, 5 kėdės ir 1 kėdė su pa
rankėmis, dabar pirkdami iš 
Peoples krautuvių sučėdysit vie
na trečdalį; visus 7 šmotus už

S58.50
Pasirinkimas keletas skaitlingų 
madų už šią kainą, kuri yra 

numažinta 30' <.

Pirkite sau seklyčiai setą iš musų — iš išdirbėjų su pilnu užtikrinimu ir sutau
pykite daug pinigų.
3-jų šmotų seklyčiai setas ap
dengtas geros rųšies dviejų 
spalvų Jacąuard Velour, tvir
tas, dailus ir patogus, už že
miausias kainas visam mieste, 
3 šmotai už

$87.50
Šimtai kitokių madų ir apkainavimų iš ko pasirinkti

Miegamų kambarių setus Peoples krautuvės perka karlodais iš parink 
siu Amerikos išdirbysčių už žemiausia^ kainas, kas mums daleidžia parduoti pi
giau ir sučėdyti daug pinigų savo pirkėjams. Vėliausio padarymo miegamo kam-

bario setai riešuto su gum 
medžio kombinacija, dailiai 
nubaigti.

Pilnos mieros lova, šefore- 
ta ir komoda, arba vanity ko
moda, 3 šmotai už

79.50
Pamatykit Šiuos Bargenus Musų Krautuvėse Vartotų Grojiklių Pianų

$95.00
$145.00
$198.00
$200.00
$250.00
$298.00

$500.00 Hampton Grojiklis Pijanas
$650.00 Kerzheim Grojiklis Pijanas
$530.00 Gulbransen Grojiklis Pijanas
$500.00 Claritone Grojiklis Pijanas
$575.00 Irving Grojiklis Pijanas
$750.00 Kiiųball Grojiklis Pijanas

Lengvi Išmokėjimai, Suolelis ir Voleliai Veltui.
Rankoms Groti Vartotų Pianų Bargenai

Platus pasirinkimas iš gerų padarytų, po
$18.00, $25.00, $40.00, $47.50 $60.00, $75.00 ir aukščiau

Lengvi išmokėjimai, po 50c iki $1.00 j TJavaitę

Didelis kainų mažinimas ant augštos rūšies baterinių radio 
setų. Parduodame už pusę kainos ir žemiau, po 

$15.00, $25.00, $30.00, $38.00, $45.00, $50.00

Didis Išpardavimas Naujų ir Vartotų Gramafonų
Kainos Negirdėtai žemos

Pasirinkimas parinkčiausių Amerikos Gramafonų 
išdirbysčių po

$15.00, $25.00, $40.00, $48.00, $60.00
ir aukščiau

Lengvus Išmokėjimo Budus Suteikiame Visiems 
Didžiausios Lietuvių Krautuvės Chicagoje ir Amerikoje

-BRIGHTON PARK

4177-83 Archer Avė

ruRNirilRt bebek HOME
18-tos GATVES KOLONIJOJE

1922-32 S. Halsted St
Telephone Canal 6982

vuvjao J. Nakrošius, Vedėjas
Krautuvės Atdaros Vakarais dėl Tftmistų Parankamo, ir Taipgi Nedėlioję Pagal Sutartį. 

Telefonuokite Canal 6982 arba Lafayette 0094

Telephone Lafayette 3171
M. Kežas, Vedėja

i
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NAUJIE-NOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50
.75

8c 
18c 
75c

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

- ■■ r-‘ — ■

E n te re d as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March Srd, 1879.

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

Užsisakymo kainas
Chicagoje — paštu:

Metams __________ ___ _
Pusei metų ............ ....
Trims mėneriams___ __
Dviem mšnesiam ___.......
Vienam menesiui -_____

Chicagoje per ilneiiotojuii
Viena kopija __________
Savaitei __—___ ,.... ,
Mėnesiui_______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paštui

Metams __________________  $7.00
Pusei metų ....... . 8.50
Trims menesiams________  1.75
Dviem menesiams 1.25
Vienam menesiui____ — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]}

Metams   --------------- ------ $8.00
Pusei metų ........   — 4.00
Trims minėdama ——____ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

NEPASOTINAMI APETITAI

mų statymo, krautuvėse, ofisuose ir t. t. Ir dar kaip pa-' sutaria kviesti “Blg Bill”, se- 
gerinti: vienu žygiu! O juk komunistai puikiai žino, kad nal(>riy Deneen, čermaką ir 
Ijie meluoja, šitokias pasakas sekdami, — nes juk fabri-^“u«elį.kitų ',,olit1ikie”ų, ‘f 
kai, kasyklos, krautuves ir kitokios darbo vietos nepri- į. jų paro(1((S negalima sudary. 
klauso miesto administracijai. Kaip, sakysime, galėtų ti, o kažin ar jie dar bus, tai 
Chicagos miesto valdžia, jeigu ji ir butų socialistiška ar dabar jau ėmė šaukti pagelbon 
komunistiška ar dar kokia kitokia, pakelti algas Stock vksus: ir bedievius, ir tautinin- 
Yardų darbininkams arba rubsiuviams, dirbantiems rū
bų siuvimo šapose Chicagoje, kol Stock Yardai ir šapos 
priklauso privatiniems savininkams?

“Laisvės” peckeliai supranta, kad jų priekaištas 
Readingo socialistams yra gryniausia nesąmonė. Bet 
kas jiems galvoj, bile tik butų kas nors pazaunyta prieš 
socialistus! O iš savo komunistinių skaitytojų jie laukia 
ne protavimo, bet aklo tikėjimo. Kaip katalikų bažnyčio
je viduramžiuose, taip ir pas komunistus šiandie veikia 
taisyklė: “Credo, quia absurdum” (tikiu, kadangi tai 
yra nesąmonė). Todėl komunistų demagogai ir nepaiso 
nei tiesos, nei logikos.

Buvo jau daug kartų faktais įrodyta, kad komu
nistai steigia visokius “šelpimo” ir “gelbėjimo” fondus 
pasipinigavimui. Jie rinko aukas Sacco ir Vanzetti gy
nimui, bet pinigus susidėjo į savo delmoną. Rinko aukas 
Patersono streikieriams ir kitokiems streikams, bet ir 
tos aukos kažin kur prasmego. Šiuo laiku komunistai 
varo smarkų “vajų” už angliakasių unijos “gelbėjimą”, 
nors angliakasių unija ir kitos darbininkų unijos yra 
viešai pareiškusios, kad angliakasiai jokios pagalbos iš 
komunistų nenori. Nenori dėl to, kad komunistams ru
pi ne padėti angliakasiams, bet suardyti jų organizaciją.

Buvo visos šalies spaudoje pranešta, kad tą komu
nistų ardymo darbą finansuoja net kasyklų kompanijos, 
nusistačiusios prieš angliakasių uniją. •

O betgi, akyvaizdoje visų šitų iškeltų aikštėn fak
tų, nepasotinamieji komunistų agentai užsimanė pa
žvejoti dolerių ir tarpe lietuvių. Anądien Chicagoje bu
vo sušaukta komunistų ir jų šalininkų konferencija 
mainieriams “šelpti” ir “gelbėti”, ir ji nutarė sūorgani- 
zuot būrį kolektorių, kurie vaikščios per lietuvių biznius 
ir stubas, rinkdami pinigus. Toje konferencijoje, išski
riant atstovus nuo poros pašalpinių draugijų, kurias 
bolševikams pavyko pasigauti ant savo meškerės, neda
lyvavo niekas, kaip tik įvairių komunistiškų “branduo
lių” ir kuopelių žmonės. Aišku todėl, kieno naudai bus 
daromos kolektos.

Taigi tegu visuomenė nesiduoda tiems’ maklioriams 
apgauti. Kas duos jiems aukų, tas ne tik stiprins jų pa
razitišką “partiją”, bet ir padės jiems griauti angliaka
sių uniją.

AšTUONHJ METŲ “JUBILĖJUS”

Lietuvos valdžia rengė dideles iškilmes gegužės 15 
dieną. Kaip jos praėjo, nežinia, kadangi teisingų žinių 
karo cenzūra nepraleidžia.

Bet kodėl buvo pasirinkta gegužės penkiolikta die
na toms Iškilmėms?

Gegužės 15-tą 1920 metais susirinko Lietuvos Stei
giamasis Seimas ir priėmė rezoliuciją, patvirtinančią 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. Aišku, kad dėl 
tos priežasties švęsti jubilejų šį mėnesį nebuvo pagrin
do, nes jubilejai yra švenčiami, kada sukanka 10, 25 ar
ba 50 metų, bet ne aštuoni metai. Dešimties metų Lie
tuvos nepriklausomybės sukaktuvės šiemet buvo vasario 
16 d. Gi Steigiamojo Seimo sukaktuvės dar bus tiktai už 
dvejeto metų.

Ir yra keista, kad Lietuvos valdžia paskyrė iškil
mes St. Seimo sukaktuvių dienai, kuomet ji atvirai skel
bia kovą visam tam, ką tas seimas yra atlikęs. Smeto
na su Voldemaru laužo net krašto konstituciją, kurią 
St. Seimas priėmė.

Tai yra cinizmas.
Neveidmainiškai, nuoširdžiai pagerbiant St. Seimo 

atmintį, reikėtų įvykinti gyvenime tuos valstybinės 
tvarkos pagrindus, kuriuos St. Seimas nustatė.

Dabar gi tas “pagerbimas” išrodė lyk koks pasity
čiojimas — iš St. Seimo, iš Lietuvos žmonių ir iš savęs.

DEMAGOGUOS PAVYZDYS

“Laisvė” rašo apie blogą darbininkų padėtį Rea-

“Na, o Readingo valdžia nesenai perėjo į So
cialistų Partijos rankas. Žinoma, į kelius mėnesius 
nauja valdžia negalėjo stebuklų padaryti, bet svar
bu tas, kad jinai nieko nedaro, idant darbininkų 
padėtį pagerinti. Pirmutinis jos žygis buvo, tai su
mažinti taksas nuosavybės savininkams. Tai ir vis
kas. O kad pakelti darbininkams algas ir panaikinti 
vaikų darbą, tai jai nerupi. Tas parodo, kad ponai 
socialistai....”
Tas parodo, .kad komunistiškų laikraščių rašytojai 

neturi nė krislelio sąžinęs!
Jie mėgina įtikinti savo skaitytojus, kad miesto ad

ministracija galinti pakelti algas darbininkams, kurie 
dirba fabrikuose, kasyklose, prie geležinkelių, prie nu

Skaitytojų Balsai I
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] •

Del “Lietuviu Dienos”
žiūrint j rengiamąją “Lietu

vių Dieną,” visgi negalima pra
leisti nepadarius niekurių pa
stabų, ypač apie musų mar
gąją West Side, kur musų bro
liukų organas taip šauniai tą 
neva Lietuvių Dieną bustina 
(kili sako: bostina). Matyt, 
kad kas tokio nepaprasto atsi
tiko, o gal broliukai ir jų ša
lininkai ant tiek ištautėję, kad 
nebežino kada būna tikroji Lie
tuvos Nepriklausomybės diena.

Ak, jie rengėsi ir prie tikro
sios Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos vasario 16 d. Bet kas at
tiko? Buvo pakviestas ir su
darytas komitetas vien iš lie
tuvių, nežiūrint jų įsitikinimų 
(kas ištikrųjų ir turėjo būti). 
Besirengiant prie tos iškil
mingos lietuvių šventės, vasa
rio 16 d., atėjo pagelbon ir vie
nas geras tėvinainis, kuris paju
tęs savo gyslose tekanti lietuvio 
kraują panorėjo prisidėti prie 
tos visų lietuvių šventės ap- 
vaikščiojimo. Tai buvo lietuvių 
tautiškos bažnyčios kunigas. 
Bet kaip tik jis atėjo, tai tuoj 
iš komiteto pasitraukė p. ši
mutis ir visi musų kunigėliai. 
Taigi tik dėl vienos ypatos ku
nigai pasiryžo Lietuvių šventes 
išsižadėti ir jai kaip galint 
kenkti, nors tas tautiškas kuni-

gėlis norėjo tik dalyvauti kar
tu su geraisiais tėvynainiais ir 
kaipo lietuvis, tą didžiąją lietu
vių šventę pagerbti.

Praėjo kiek laiko. Ir štai 
vieną gražią dieną vėl susiren
ka visas majestotas broliukų, 
kartu su šimučiu, ii- nutaria 
nors ir vėliau, visai ne laiku, 
bet vistiek švęsti Lietuvos ne
priklausomybės šventę. Kartu 
jie nutaria šį kartą tą šventę 
švęsti jau grynai katalikiškai. 
Kadangi buvo susirinkę vieni 
broliukai, tai neištikimų nesira
do. Tie broliukai tuoj pradėjo 
rengtis prie tos šventės ir pa
siskirstė darbais, o šimutį pa
state prezidentu, daboti, kad 
neįeitų kokis bedievis ir kad 
nereikėtų vėl išsiskirstyti; Mic- 
keliunas gi jodinės kumelaite, 
apžiūrinės visas krepastis ir 
davinės įsakymus sargybai, o 
Žvirblis skraidys ore ir prižiū
rės, kad neįsibriaulų kokia be
dieviška varna ir 
viso šio darbo.

Tai tokia buvo 
tvarka. Bet įvyksta 
m ė. 
k i a,
tik Dievo ir bažnyčios šventes, 
o ne tautiškas, ir dalyvauti 
broliukų “Lietuvių Dienoje” 
atsisako. Kas daryti? Juk vie
nas neparoduosi. Priseina šauk
tis pagelbos svetimųjų. Na ir

kus, ir socialistus, ir visus ki-' 
tus, kurių gyslose teka nors 
lašas lietuviško kraujo. Esą, 
elkšit pas mus, į musų kro- 
melj, dalyvaukit musų šventėj, 
o mes viską pasiimsim; mes 
duosim ir įsakymus, o jei kuris 
neklausysite, tai mes pasiųsime 
pas jus Duobą, Kadomskj ir 
Kazanauską; o jei ir tada ne
klausysite, tai bus pasakyta ir 
Dinišai.

Musų West Side ištikrųjų li
ko įbauginta tokio įsakymo, 
kad net ir tavorščiai pradėjo 
tautišką kazoką šokti. Esą ką 
su Duoba ginčytis, tai geriau į 
žioplius pasivereti ir nedėlioj 
po Chicagos gatves žioplinėti. 
Duoba gi skelbia: jeigu nenorit 
manęs klausyti, tai aš alpeisiu 
jus Žvirbliu ir jus gausit taip, 
kaip Town of Lake už savo ne
paklusnumą.

Jau bene du sykiu “Drauge” 
buvo rašyta, kad didžiuma 
draugijų protestuoja prieš be
reikalingą žioplinėjimą gatvė
mis. Tečiaus jų protestų nepai
soma. Betgi kas atsiliktų, jei 
tautiškas kunigas vėl pasirody
tų? — Vietinis.

Bankas atdaras visą dieną Subatoj

PASKOLOS
ši banka duoda paskolas ant na
mų bilė kur Chicagoje. Jei jums 
yra reikalinga paskola, atsilan- 
kykit j musų banką.
Ponai Sedemka, Jagminas, Rym- 
kiewicz ir Mickiewicz musų 
ha n ko j e lietuviai patarnautojai, 
visuomet maloniai patarnaus. 
Klauskite jų.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

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

nesugadintų

nustatyta 
nauja nelai- 

Musų tikintieji pareis- 
kad jie, katalikai, švenčių

Paliuosavo Nuo Visų 
Jos Gėlimų ir

Trubelių
“Ieškokite ir rasite” — taip elgėsi 

Mrs. A. Repos, kuri rašo iš Roebling, 
N. J. Vas. 8: “Prieš tris mėnesius 
aš užsisakiau 6 butelius Trinerio 
Karčiojo Vyno gydytis nuo sukietė
jimo, gesų ir jaknų trubelio. Dabar 
aš galiu rekomenduoti Trinerio Kar
tųjį Vynų kiekvienam, tai yra ge
riausias vaistas, jis paliuosavo ma
ne nuo visų trubelių ir skausmų.” 
Jus taipgi busite liuosi nuo skausmų, 
tik bandykit jj! Rašykit Jos. Tn- 
ner Co., 1333 So. Ashland Avė., Chi
cago, III. ir gaukite nemokamų sem- 
pel j,indėk 10c pašto lėšoms padeng
ti. » - •
NEMOKAMO S’EMPELIO KUPONAS 
Vardas...................................................
Gatve......................................................•.
Miestas.................................................. .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
f

čia Yra Tvirtumas!

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.

ERIE
Ekskursija išvažiuoja iš Chicagos ge
gužės 24-tą, 1928, 11-tą valandą ryto 
geležinkeliu ERIE R. R.

JOHN J. ZOLP’O
Specialė Eskursija

letuvą
Pasaulio didžiausiu laivu

G^‘

VELTUI Dabar I
Gausite High-ball 
stiklą 25c. vertės 
veltui prie kiėkvie- 

• no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tą 
stiklą šiandie.

THE oiiteiIBRAU CO-CHICAGO
Spccialis pasiūlymas vertelgoms. 1 

Phone Hayinarket 8335

S. S. LEVIATHAN
59,551 tonų, 947 pėdų ilgio

Gegužės (May) 26tą, 1928 
Lietuva Apvaikščioja Dešimtį Metų 

Savo Nepriklausomybės

JOHN J. ZOLP’O
Ekskursijos palydovas

Frank J. Elias
Visiems gerui pažįstamas, kuris rūpinsis jūsų reikalais kelionėje 
iki pat Klaipėdos, taip kad visiškai nereikės vargo turėti su jūsų 

bagažu ir kitais kelionės reikalais.
Dar yra laiko

kelios dienos. Galite prisidėti prie tos ekskursijos 
ir linksmai su dideliu buriu važiuoti Lietuvon di
džiausiu laivu LEVIATHAN.

Ateikite pasiteirauti pas
4559 South Paulina Street

CHICAGO, ILL.

■h' / ■ /
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STOFFEL’S, Ine.
616 State St. 616 State St

Racine, Wis. 
Tel. J3353

Kaurai, karpetai, linoleum, I^in- 
gų Užlaidos, Draperies. Olseliu 
ir Ketai!. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už cash.

Neskaudės ir mie
žis Kojos!

MAGIŠKAS pauderis prašalina ko- 
1 jų skausmus greitai. Puikus iš
gydymui minkštų komų ir sutrini- 
mų. Prašalina nuovargį, skausmu ir 
niežiejimą beveik iš sykio. Prašali
na atsidavimą. Ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, kad jus no
rit šokinėti ir šūkauti iš džiaugsmo! 
Parker’s Foot Care šiandie jūsų 
vaistinėj.

FOOT CARE 35c

Tarp Chicagos 
Lietuvių 

——— —r——a——<

■—i \

Bridgeportas
Draugystė Saldžiausios šir

dies Jėzaus rengia draugišką 
vakarienę sekmadienyje, gegu
žės 20 dienų, Lietuvių Audito
rijoje, žemutinėse svetainėse; 
pradžia 6 valandų vakare. Kvie
čiami visi svečiai juo skaitlin
giausia atsilankyti. Bus gera 
muzika, galėsite smagiai pašok
ti, pasilinksminti. Atsilankusie- 
ji vakarienei! galės prisirašyti 
prie Draugystės. Įstojimas bus 
veltui. Kviečia

— Komitetas.

Dar yra keletas rezervuotų 
musų ekskursijai vietų — tuš
čių. Dar gali suspėti prisireng
ti Suvienytųjų Valstijų pilie
čiai ir Lietuvos piliečiai, kurie 
turi įrodymus pilietybės ir ne-

GROSERNINKAI
SUTAUPYKI!
LAIKĄ IR

PINIGU
Imkit sau kiaušinius, sū
rius, smetonų, sviestų, sil
kes, rūkytų žuvį ir kitus 
produktus paprasta Marke- 
to Kaina. Netoli jūsų apie- 
linkės. Sviestas mušamas 
šviežias du syk dienoje.

Nepraeikit pro šalį — at- 
lankykit musų krautuvę, 
sutaupyki! laikų ir pinigų.

Svarbu ekskursan- 
' tams

Jau arti laikas išvažiavimo 
musų gegužinės ekskursijos Lie
tuvon. Ekskursija išvyksta nuo 
La Šalie Station gegužės 26 die
ną. 11:20 vai. vakare geležin
kelio laiku. Ta ekskursija bus 
gana skaitlinga.

Važiuodami New Yorkan eks
kursantai atlankys Niagara van- 
denkritj. į į

Primenu visiems ekskursan
tams, neužsimokėjusiems už lai
vakortę, kati jau laikai atsily
ginti, nes paskutinėmis dieno
mis beskubinant gali įvykti 
klaidų, kurios padarytų daug 
nesmagumų taip ekskursan
tams, kaip ir mums.

I-------------------------------------------------------------------------------

PIRMAS PAVASARINIS PIKNIKAS
1111 ................. ■«>»■ ■ ii < Iii !1 'Į 1 ■ Ji.Įi , ,!>!■ L’JLllMM'--------- !1 JI

Su dovanomis

Rengia Lietuvių Laisvės Kliubas

Nedėlioj, Gegužės 20, 1928
Blinstrupo Darže,
JUSTICE PARK, ILL.
Pradžia 10-tų vai, ryte

...........   II ■ ■ II II !■■■ ■■ ■ *   ———— — —  ■ I ■      !■■■■■  ............................................ ..... ■ 1 '■ 
................................................................f____________________________________________________________ . ______________ —---- ...................................................................................................................................

r GYDUOLĖS
Nuo nevirškinimo (Dyspepsija), geriausių Europos gydytojų 

gyduolės. Tai yra kombinacija' gyduolių kurios visuomet atlaikė 
bandymą — geriausios gyduolės kokias tik žmonių žinojimas ga
lėjo išrasti. Kova už' gyvybę visuomet eina ir toje kovoje pirmiau
siai nuvargsta kūnas. Virškinimo organai toje kovoje pirmutiniai 
turi nukentėti.

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

Kuomet turite kelis ar viffus tuos simptomus, Dyspepsija Tab- 
let No. 3, bus geriausia dėl jūsų gyduolė, šias gyduoles galite 
gauti asmeniniai arba prisiusime pašlu už $1.

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

NAUJIENOS, <
........................... ...............................................................

,mano grįžti.
Pradedantieji rengtis — sku

binkitės, nes laiko visai mažai 
beliko. i U

— “Naujienų” Laivakorčių
Skyrius.

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite
EUDEIKĮ

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

EUDEIKIS
S. WEINGER

918—920 Maxwcll St., 
Canal 0292—1298

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, 111.

Teisinga Verte

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

DR. JOHN E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

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

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

BONU PIRKIMAS YRA 
LENGVAS

JUS galit būti užtikrintas, kad mes 
nesiūlome vartotų karų, kurie nėra verti 
kiekvieno dolerio, kurių mes reikalaujam 
už juos. Mes įvertinam savo reputacijų 
aukštai kaipo Nash pardavinėtojai, ir ne- 
daleisim, kad jus nusipirktumėt karų čio
nai, kuris neturėtų teisingos ir tikros ver
tės.

Telefonuokit
6174 ir 6175

The Greiner Nash Company
Eighth Avenue at Fifty-Ninth Street. 

KENOSHA, WIS.
«

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

DIDYSIS OFISAS:
4605-07 South Hermitage Avenue

Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

3201 Auburn 
Avenue 

Boulevard 3201

Tel.
SKYRIUS

4447 So. Fairfield
Avenue

Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct.

Cicero
Tel. Cicero 3794

Pirk Dabar--Sutaupyk Pinigų
Closeto outfit’as su
sideda iš vitreous 
china tank ir bowl, 
golden oak arba 
beržo-mahogany sė
dynės. Pigiai

Aukštos rųšies geležinė enameliota 
roll rim sinka, su roll rim stipriu už
pakaliu, su “drainboard” iš kaiYės ar
ba dešinės.
42 colių sinka tiktai

52 colių sinka tiktai

SI 4.50
$24.50

Aukštos rųšies. porcelinė enameliota 
cast geležinė maudynė. Su kraneliais ir 
vandens nubėgtuvu, pigiai $24.50

pasigaunant musų išmokėjimo pienų. Da
ryk mažus įmokėjimus laiks nuo laiko ir 
greitai tapsi savininkas Pirmojo Morgičio 
Auksinio Real Estate Bono, nešančio jums 
6%.

Duok mums progos papasakoti jums 
plačiau apie šį pieną — bankas bus atdaras 
seredos vakare nuo 6 vai. iki 8 vai. vak. ir 
ištisų dienų subatoj nuo 9 vai. ryto iki 8 
vai. vakaro.

Combination Gas Heater 
ir Range Boileris

Šis outfit’as yra vėliau
sios mados, kombinacijos 
gasinis Vandens šildytu
vas. Yra storas geležinis 
burner, kuris duoda karš
tų ugnį tiesiai j dugnų, į 
“circulation disc”. Tai 
yra vienas greičiausiai 
vandens šildytuvų mar- 
kete. Pristatomas pilnai 
kaip parodo, 30 galionų 
įtalpos, galvanized range 
boileris, standa, gas bur
ner irt.t. Garantuojama, 
kad suteiks geriausį už- 
ganėdinimų. Kainų $17 
tik.............. ......... * *

Daržams “Hose”
Padaryta iš stiprio 4 colių storumo gilino, Eft 
galit gauti visokio ilgumo, pėdai ..............
Kitos pčdai iki .......................................... 1 1 C

Stogams popiera
Stora, visokių spalvų, pigiai apkainuota 
rolcliui ......................................................... f OG

Naujų stylių sinkų foucets
Karšto ir šalto vandens kombinacijos 
— baltos china rankenos su užrašu 
karšto ir šalto vandens, stora bresinė, 
nikeliota, specialiai ...  $3.25
Su porceliniu muilo indu . $4.25

Specialiai
Su dviem skylėm cast geležies tan

ką ir skalbyklai šildytuvas — jame 
dega visokios anglys. Vandenį apšildo 
greitai. Specialiai ....  $9.75

CENTRALT“BANK
& TRUSTINĖ KOMPANIJA
S 1110 West 35th Street
S CHICAGO, ILL.
w Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Sol Ellis B Sons,
THE VILIJA CO.

3700 So. Spaulding Avė. Chicago, Illinois
Tel. Lafayette 2584

PLUMBING, HEATING & ELECTRIC AL SUPPLIES 
2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd St. 
<, Telephones: Victory 2454-55-56 f Phonei: Lawndale 2454; Cicero 130 /
\ CHICAGO, ILL CICERO, ILL.

Atdara vakarais iki 8 — nedėlioj iki 1 po pietų 
“Aplankykit musų gražius “Showrooms”

--------------------------------..............................- - - - --- ..............................................
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

nė eiti pas p. White bylos rei
kalu. 2. Tinkami liudininkai ga
li būti dagi ne visi tie, kurie

Harringtono kredi 
torių reikalai

i i

nai). Įžeidėjų štabas deda vi
sas pastangas, idant pasiekus 
juo didesnį skaičių alumnų. 
Alumnų štabas pasiėmė atlikti 
visą darbą, surištą su išleidi
mu žurnalo. Abelna inedega, 
kuri tilpdavo reguliariuose 
Harrison Herald numeriuose, 
šiame leidinyje bus sumažinta 
iki minimumo, o duota juo dau
giau nudegus apie alumnus, 

Kiekvienas (a) Harrison mo
kyklą baigęs auklėtinis (ė), ku
ris įdomauja šiuo leidiniu, ga
li ji išsirašyti pasiųsdamas 5 
centų pašto ženklelių tokiu ad
resu: Harrison Herald, 2850 W. 
241h St., arba palikęs užsaky
mą mokyklos prieinamuose kam
bariuose gegužės 25-27 dd. va
karais.

rie mus rėmė.
Komitetus pranešė, kad pik

nikas busiąs su |wimargini- 
mais. Busiantys du kalbėtoju 
ir manoma pora chorų kvie
sti; busiu žaismių, kaip bėgi
mas maišuose, pajaus valgy
mas ir kt. Žinoma, bus dalin
tos dovanos laimėjusiems.

Piknikas jvyksiųs sekmadie
nyje, liepos 15 dienų, .lustice 
Bark darže. Butų gerai, kad 
tikietus visi iš anksto 
Tikietai pigus; jie bus 
laimėj imama ir ' įeiti 
Tikietus galima gauti
sus bendrovės atstovus ir 
rektorius.

skundus) prieš Harringtoną. 
Tik tie padavusių teismui skun
dus prieš Harringtoną gali būti 
tinkami, kurie įgijo Harringto
no notas laikotarpyje sausio, 
vasario, kovo, balandžio ir ge
gužės mėnesių, 1921 metų. 

Tokioje padėtyje šiandien 
stovi dėl Harringtono skynm 
nuskriaustų lietuvių byla. 

Generolas White papasakojo 
dar kai ką iš savo patyrimų šio
je byloje. Esą, kai pasirodė pa
garsinimas lietuvių laikraščiuo-
se, tai vien antradienyje pas jį | Sutana it s pranešė, kad
atsilankė kokios 50 žmonių su ikliulias paaukavo
rr_________________ ________ 4._______________________,J ditorijai astuomus stiklelius

kvietkoms sudėti parengimuo
se. Bendrovė taria Joniškie
čiams ačiu už auką.

Porą dienų “Naujienose“ ėjo 
garsinimas, kuris kvietė lietu
vius, pirkusius Harringtono no
tų, atsilankyti pas advokatą 
(buv. generolą) Edward White, 
turintį ofisus adresu 105 West 
Monroe street, Chicago. Susi
domėjęs ir aš atlankiau p. 
White. Štai ką jis man papasa- Harringtono notomis. Vienok1, 
kojo: .... didelei didžiumai jų visai ir ne-

Kai pasirodė, jogei Harring-! rei|<ejO atsilankyti, kadangi vie- 
tmias susibiinki litavo, prieš jį n( notų savininkai niekuomet ir 
buvo užvesta la. I radeta ji , skundo (claim)Pradėta J* i nebuvo padavę ________  „______ ,

vasario mėnesį, 1922 metuose, teismui prįe$ Harringtoną, o ki i V V • _ _ A . • _ X _ 1 If _ ?_ _

' i
>)

3

... ■ :
(.3

1

geri ir 
daržan.
pas vi-

)

y

□

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje

c

r-j

O

Au-

0:30

3

■

Mano ilgų me
tų patyrimas J 
ir nuolatin i s 
sekimas nau-i 
jų išrad i m ų| 

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

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, Iii.
<♦> <♦>

U

Pirkit nuo metų olaello kai- 
nomla. Copper coli raalnta Šil
dytuvą* vlrtuvAa boileriui, 
$6,85 KlauHkite Pono MuhII.

Peoples Plumblng & 
Heating Supply So.
490 Mllwaukee Avė., 

4(11 N. Ifalated St.
Baymarkct 0075—0070

V .

A t A

Lietuvės Akušerės

t. y. šeši metai atgal. Harring
ton buvo rastas kaltas kartu su negU sausio, vasario, kovo, ba- 
Lebeckiu ir Žilvičiu ir nuteistas jrtndžio ir gegužės 
kalėti nuo 1 iki 10 metų. Atsi
dūrė jis Joliet kalėjime. Vėliau
gubernatorius Smaii išleido jį jaa laikas, tai irgi gerai, bet 
iš kalėjimo. turėjo būti įgytos pirmu

1 uo pačiu laiku, kai tapo už- kartu ne vėliau, kaip minėtu 
vesta byla prieš Harringtoną ir
jo bendrus, jis, adv. White, pra-j Toliau p. White pasakė, kad 
dėjęs ieškoti, ar neturi kur: pastangose sugrąžinti nukentė- 
Harrington |>aslėpęs pinigų ar- į jllsjerns nors dalį prarasto tur- 
ba turtų.

ti atsinešę notas, įgytas vėliau.

vai. vakare.

— Bendroves korespondentas.

TA METINE 
MOTERV 

PASAULINĖ 
PARODA

mėnesiuose
1921 metų. Jei notos buvo per- 

i mainytos vėliau, negu suminė- 
Small išleido jį ^as laikas, tai irgi gerai,

SLA. 6-to apskričio 
delegatų žiniai

to jis labai mažai susilaukė iš
Nors ir stropiai Harringtono |jetuvįy pagalbos. Čia, sako, ma- 

pinigų ieškota, vienok niekur jų ųac] kelių tūkstančių žmo- 
nesurasla. Prieita išvado, kad Injų išviliota virš trijų-keturių 
Harrington neturėjęs Bank jnįiįony dolerių, o čia veik nie- 
Account. Beieškant užtikta Na- jįag neateina pagalbon, kad su- 
voculite kompanija, inkorporuo-, grąžinus nors dalį prarastų 
ta, bet neturėjusi jokios atspa-, n,gy nufcentėjilsiems. Esą, 
ros, nebuvusi paremta pinigais, į savajtę jam tekę susidurti net 
kitaip sakant kompanija tik ^aį su kokiu žmogumi. Tasai

pi-
šia

Musų šešto apskričio kuopų 
d< legatų suvažiavimas įvyksta, 
sekmadieny, gegužės 27 d., In
diana Harbor, Ind., 2101 Broad- 

cor. Dcodor st. Ivanovo 
pradžia 1 vai. po pietų.

apskričio suvažiavimas 
būti skaitlingas ir įdo-

Gegužio 19—26 (apart 
nedėldienio)

300 Gražiausių Parodų 
Atlankykit svetimkalbių skyrius 
Specialia programas kasdie nuo 

12 dienos iki 10:30 vakare

COLISEUM
Jžanga 50c. — vaikamš 25c.

Hali

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
Čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 

Į gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo G iki 
D vai. vakare.

SIMONAS ZUPKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 17 dieną, 5:15 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 45 
metų amžiaus, gimęs Kauno 
rėd., Panevėžio apskr., Vadok
lių parapijos. Išgyveno Ame
rikoj 28 metus. Paliko didelia
me nuliudime moterį Leosę, 2 
dukteris: Bronislovą ir Anasta
ziją, sūnų Stanislovą, 2 broliu: 
Kazimierą ir Jurgį, švogerį ir 
švogeiką Ruzą, pusbroli Anta
ną Mikčionį ir dėdę Juozapą 
Rišką Amerikoj, o Lietuvoj 3 
broliui: Joną, SelveKlrą. ir Ta
mošių. Kuna.s pašarvotan, 
randasi, 2907 W. 40 .St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
gegužio 21 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo 
P. š. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Simono Zupko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
alsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. 1). Lachavicz, Tel, 
Roosevelt 2515.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms

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

Dr. B. M. Ross
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

įnikite elevatorių ilsi penkto aukftto. Vyrų 
priėmimo kambary* 500.—Moterų 508. Ofi
so valandoH kasdien nito 10 ryto iki 5 va
karo. NedGliomiu nuo 10 ryto iki 1 po 
plet. Panedėlyj, Scredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakaro.
Dvidešiintis penki metai tame name

Phone Victory 4952
MUS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

metodai.
suirę vyrai

J. V. Barkauskas
Fotografas

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

me atsilankyt.
4090 54 Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265

turės
mus. Suvažiavę delegatai turės 
gerų progų išgirsti apie Chica
gos SLA. delegatų rengimąsi 
seiman. Keikia žinoti, kad šia
me suvažiavime dalyvaus visi 
musų seimo atstovai (ves) ir 
veikėjai. • i !

šis ankstyvas pranešimas 
, kad visi delegatai-

su-

A

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

iš vardo. Užtikta Manpiand pa-> žmogus gali būti geras liudinin- yra todėl, 
i valstijoje, že- ųas. jjs pa^g įurjs Harringtono tės pasiruoštumėt vykti i 

važiavimą.
—K. J. Semaška, apsk. sek.

Naprapatė

3249 So. Morgan Street
Patarimas dykai

viete, Missouri valstijoje, 
mes plotas, kuris praktiškai ne 
turėjo vertės.
apielinkėje, Union County, In
diana valstijoje, dar rasta sa
vasties, 
|2,500.

Ir šias savastis Harrington I 
pirko ne savo paties vardu, bet. 
pačios ir jos motinos. Surastoji 
savastis buvo atimta iš Har- 
ringtonų.

notų, išduotų ant keletos tuks- 
l>e to, La Lue tančių dolerių. Ir kai jam buvę 

pasakyta, kad jis, kaip liudinin- 
! kas, butų labai geras, tai tas 

kurią realizavus gauta žmOgUs tiesiog užklausęs: “0 
ką aš pelnysiu iš to?”

Didžiausios, veik vienintelės 
paramos jis, p. White, kaip nu
kentėjusių lietuvių advokatas, 
susilaukęs tik iš vieno asmens, 

. būtent p. Elias, Universal State 
. P-as Elias 

iš tikrųjų daug gelbėjęs, idant 
galima butų laimėti bylą, kuri 
sugrąžintų nors dalį turto ge
raširdžiams žmonėms, kurie ne- 

, teko jo pakliuvę į apsukrių sky
lu erių

Harrison mokyklos 
auklėtiniams ži

notina

j

▼XXXXXXXXXXXXXXXXXxXZXXXJ M

M 
M

Pagalios, beieškant, pavyko Bank»0 prezidento, 
užtikti pusėtinai stambios Har- 
ringtonų savasties Floridoje, 
West Palm Beach ir Palm 
Beach. Čia, pasirodė, Harring
tono šeimyna turinti mūrinį 12 Į 
apartmentų trobesį ir kitose 
vietose — lotų.- Savastis, kaip 
manoma, esanti verta nuo $600- 
000 iki $800,00.

Bet ir šios savasties priklau
somybė (title) yra užrašyta ne 
paties Harringtono, bet jo mo
ters ir jos motinos vardais.

Taigi 1924 m. 1 

byla Floridos teismuose, 
atgavus tą savastį iš Harringto-1 
nų šeimos ir išdalinus 
nėms, kurie nukentėjo 
ringtono skymų. Nors 
tonai ginasi atkakliai, 
byla jau buvo du kartu nagrinė 
jama valstijos Supreme Court 
abu 
kaltu, 
bama 
Palm

Šioje 
toks, kad savastis, priklausanti I 
poniai Harrington ir jos moti
nai, esanti įgyta neteisėtu bu
do. kad toji savastis priklau
santi lietuviams, nukentėj il
siems dėl Harringtono skymų. 
Ir todėl reikalaujama, idant 
teismas atimtų ją iš Harringto
no žmonos ir jo motinos ir pa
vestų, kaip atlyginimą, nukent 
tėjusiems lietuviams.

Dar šį mėnesį p. White va
žiuos Floridon tos bylos reika
lais. Jis ieško tinkamų liudinin
kų, tai yra žmonių, kurie nu
kentėjo delei to, kad pirko Har
ringtono notas.

Bet ne visi nukentėjusieji 
gali būti tinkami liudininkai. 
Ir štai kokie yra reikalavimai, 
kad galėjus būti tinkamu liudi
ninku: 1.. Tik tie tegali būti 
Ii alininkai, kurie padavė 
mui reikalavimus (daims) prieš 
Harringtoną. Kurie tokių claims 
nėra padavę, tokiems neverta

Birželio 8 dienų išeina iš 
spaudos tos mokyklos auklėti
nių^ antras metinis leidinys 
“The Alum ui Herald”. šio lei
dinio tikslas yra užmegsti ar
timesnių ryšių tarp lankančių 
dar mokyklą mokinių ir tų, 
kurie (ios) jau yra baigę (alum-

M

nagus. —Reporteris. UŽKVIETIMAS 
Užkvietimas draugams ir 

kostuineriams

H

Bridgeport

Reumatizmas
Sausgelė

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ĮLL.
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direk- 
mūne- 

14 die-

Auditorijos Bendrovės 
toriai ir atstovai laike 

tapo užvesta si,,i susirinkimą gegužės 
kacj na. Susirinkimas prasidėjo 8 va

landą vakare. Atidarė jį Pen
ia žmo- krovės pirmininkas A. Zalato- 

del Har- r’us* ^llvo iššaukti direktoriai 
Harring- Pavar<i^mis« Pasirodė, kad še- 

vienok direktoriai neatsilankė. Per- 
! skaitytas protokolas pereito su
sirinkimo ir priimtas vienu bal
su. Išduota apyskaita iš balan
džio mėnesio įplaukų ir išlai
dų; tą atskaitą išdavė peržiū
rėjimo komitetas; raportas pri
imtas vienu balsu, 
mitetas pranešė, 
jau gatavi ir jau 
o piknikas busiąs 
mais. Išlaimėjimui 
šios dovanos:

1. Pirmas prizas vertės $50; 
dovanų galima bus pasirinkti, 
laimėtojas galės gauti už tiek 
vertės ir tokio tavoro, kokio 
norės; prizą duoda bendrovė.

2. Antras prizas 
laikrodėlis 15 akmenų vertės 
$20; aukauja Budrikas, kuris 
turi didelę rakandų; muzikalių 
instrumentų 
kų krautuvę, 
sted street.

3. Trečias 
setas (stiklai) $20 vertės; do
vanojo Junevičius, turintis laik
rodžių krautuvę, 3317 So. Hal
sted street.

4. Ketvirtas prizas —» smui
kas, $15 vertės; duoda J. Anta
naitis.

Direktoriai bendrovės vardu 
taria širdingą ačiū visiems, ku-

Dabar atidarėm naują krautuvę 
Mt. Greenwood, groserį, Malt & 
Hop Store. Neužmirškite atsilanky
ti, čia turini skanių farinerskų lie
tuviškų sūrių, netoli Švento Kazi
miero kapinių, pakelyj meldžiu su
stoti, čia gausite gert ir valgyt. Ale 
tų sūrių skanumas! Pirmiaus turė
jom tų sūrių ant Bridgeporto, da
bar bridgeportiečiams irgi bus pa
ranku atvažiuoti tiktai sti vienu 
gatvekariu. Paimkit karą ant llal- 
sted street lllth Sacramento ir va
žiuokit ligi pabaigos linijos, tada 
paeikite du bloku west ligi 3234 \V. 
lllth street.

POVILAS SIRBIKE, 
Savininkas

k

kartu Harrington* išėjo 
Dabartiniu gi laiku kal-

byla yra, pasak p. White, 
Beach Circuit teisme.

byloje skundas yra i I*ikniko ko- 
kad tikietai 
parduodami, 
su Lšlaimėji- 

busiančios

Elgin

ir auksinių daly-
3417-21 So. Hal-

prizas vynui

P Kone V irgi n ia 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
A’ a m u S t a t y m o 
KONTR.AKTORIUS

45SH S Wa.l><.na» Avė. Chicago, III

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurines Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

T.eatmentai visokių ligų, ruina- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip tolinus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai {taisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.
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GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

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

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

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

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

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Rusiškos ir Turkiškos Vanosi

JUOZAPAS ŠIMKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 17 dieną, 4:15 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus, gimęs Albaičių 
kaime, Vaiguvos parapijos, 
Šiaulių apskričio, Amerikoj iš
gyveno 21 metus. Paliko dide
liame nuliudime moterį Justi
ną, po tėvais Gedvilaitė, duk
terį Stanislavą, 2 sūnūs: Juo
zapą ir Boleslovą, 2 brolių: 
Antaną ir Kazimierą ir 3 pus- 
sereres, o Lietuvoj tėvą Juoza
pą ir moliną Oną, 2 broliu: 
Ksaverą ir Povilą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 452!) South 
Honore St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
gegužio 21 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos 
gažtyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. .L Šimkaus gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuiliųdę liekame, 
Moteris, Vaikai 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203-

JUOZAPA KRIAUČIŪNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 16 dieną, 4 valandą po 
piet, 1928 m., sulaukęs 51 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Ame
rikoj išgyveno 35 metus. Pali
ko dideliame nuliudime seserai- 
tes Agne ir Kotryną Vebalie- 
nes. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 644 W. 18 St. pas anūkę 
Agnės Vabal, Tel. Canal 4584.

Laidotuvės jvyks subatoj, ge
gužio 19 dieną, 9 vai. ryte iš 
namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gėdulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tus j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Kriaučiū
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Seseraitės, Agnės ir 
Kotryna Vabalienes.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus.

ANTANINA GILIUTfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 18 dieną, 4:45 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukus 2 me
tų ir 8 mėnesių amžiaus, gi
mus Chicago, III. Paliko dide
liame nuliudime tėvą Antaną 
Gilių (JuJiaką) ir motiną Juo- 
zefą, brolį Mikolą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
3937 S. Califomia Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
gegužio 21 dieną, 9 vai. ryto 
iš namų į St. Agnės parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, 6 iš ten bus nulydėta į 
Šv, Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antaninos Giliu- 
tės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai ir Brolis.

Laidotuvėse pataniauja gra
borius Rudžius, Tel. Canal 
6174.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1
I T"L ’ ... - 1 ' ~ ' 1

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard • 6487
4649 South Ashland Arenue 

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

! DR. VAITUSH, O. D.
Graboriai______

~s.D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Bculevard 7589

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

J. F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

DR. ELLEN L. COLLEY
OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas’ Parkvvay Bldg. sekamos 

durys nuo Parkway teatro 
OFISO VALANDOS:

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

Uždaryta utarninko ir ketvergo vak. 
Tel. Pullman 0463

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir Iti 
PastelM'kit mano iškabas

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

Phone Canal 0523
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KBISHACKA.

Co.

PRANEŠIMAI

SUSTOKIT!!
ų kliubo 
bankieto AR JUS DIRBSIT VIENĄ

VALANDĄ VAKABAIS

ABBA DIENOMIS?
PERKAME

Lietuvos Paskolos Bodus

Mokame

cka-

1

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Dar 
mos 
Ui- 

norl

REIKIA patyrusių moterų indų 
plovėjų 4169 So. Halsted St.

Financial
Fiiumsai-Paskoloa

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

DIRBAM gutter skylight ir sheet 
metai specialistai. 1751 W. Lake St. 
Seeley 0956.

. JUMS
_____ PARDAVINĖTI, 

navaitiuę. Mch taipgi til-

numerius, ir

GEROS, riebios juodžemis galite 
Furkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
r t. t. Saukit Nevvcastle 2818.

REIKALINGA mergina arba se
nyva moteris prie namų darbo, val
gis ir guolis. 3259 ’W. 66 St. Repub- 
lic 8915.

St., lygiai 1:30 po 
iš Kauno Joniškie-

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

REIKIA pardavinėtojos i namų 
reikmenų departinentą. Turi mokė
ti lietuviškai ir lenkiškai. Wolf’s 
Furniture House. 4211 Archer avė.

Joniškieči 
atsibuvusio 

visiems pagelba. Prieinamos sąlygos. 
CENTRAL FINANCE CO.

Room 514, 
City State Bank Building 

128-180 N. Wells St.

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

4628 Wentworth Avė.
Phone Yards 5318

MALEVOJIMAS ir dekoravimas, 
nebrangiai, švarus, greitas darbas. 
Frederickson, Wcllington 7821

Patentai, ▼ 
vvrighU. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkite* prie manę* 
pilnu užsitikėjimu. Teisinga* 
Greita* patarnavimo*.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attornsy, 

2890 W. Chicago Av*.
Dept, 7 

Chicago, III,

Bridgepurt Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
dom malevą, popierą, stiklus Ir L t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 Iki 3 kas 

vakaras

MES UŽMOKĖSIME JŪSŲ TAKSUS 
AscHificntiiH ir kitau Bilas nemiodeliojame, 
iki 24 infiiioHių dėl išmokėjimo atgal. Taip
gi 2 ir 3 moiKĮėjai. , 

DAVS PLAN LOANS.
Room 1718, 1(10 N. La Salio St. 

Kundolph 3892

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

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

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% kotnlio. 
Taipgi pirmi morgičfaL Room 6$7-8, 
192 N. Clark St. Deaiborn 4020.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandai. 
Musų išlygos bus jum* naudingo*. 

Kreipkitės pa* 
M. J. KIRAS, 
8336 So. Halsted St.

aukotas
_____ ____ Ektuto

Bliltf. & Loan Ashoc.
bo-

VELTUI
Vaizboženkliai, Copy- 
išyk šiandie. Patentų 

au 
ir

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

C. MOSER, 
625 West 48th PI. Yards 1034

salesmanų prie anglių, 
laiko, 

______ Matykit Mr. 
S. Robey St.

MES DAROME pirmu rtiorgk'lą naši 
nuo $1000 ir daugiau, už gerus Rnal Ei 
tri-eitas patarnavimai. T -L * . 
Tavor 2. laiko btudrinkiintiB kiekviena 
rėdą iianio ofiKo.

KONRAD R1CKER, 
2458 S. St. Louis Avė. 
N. W. corner 2&th St

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavinio skudurų. 1017 S. Fair- 
field Avė.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar Jų* manote apie tiatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit au mumis, mes atliekame vi
sokiu* pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus 1 du metu* išmokėji
mai*. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1821 
MR. PARIS

Be Komiso ir Išlaidą 
Mes paskoliname jum* $100, $200 
arba $300, imama legali nuoiim- 
t|. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitaire Ava,

CONSUMERS Stogų Ūarbas. Grei
tai taisome atokus j visokios rųiies, 
bile kada ir bile kilt? Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 5111.

REIKIA i
South Side, pilną arba didi 
Darbas ant komiso. Matyki
Doyle, 5842

Financial
Finansai-Paskolos

Financial 
Finansai-Paskolo*

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Na, broliai ir seserys, dabar 

jau aukų!

Ketvirtadienyje, 
dienų, Auditorijos svetainėje į- 
vyko konferencija “mainie- 
riams šelpti.” šaukė jų “drau
gas” A. Miller.

Kaip pranešė pats “draugas” 
Miller, jis išsiuntinėjęs 60 ar 
70 Chicagos lietuvių draugijų 
laiškus kviesdamas atsiųsti at
stovus konferencijon. Bet atsi
liepė, atsiųsdamos atstovus, tik 
kokia 20 draugijų. Reiškia, nei 
trečia dalis kviestų draugijų 
neprarijo komunistinės meške
rės slieko.

O dar 
“draugui

liūdniau pasirodė 
Milleriui tai, kad iš 
draugijų, šiek tiek 

turtingesnių pinigais ir nariais, 
dalyvavo atstovai tik dviejų 
draugijų, bntent — Jaunų Lie
tuvių Amerikoje Tautiško Kliu
bo ir Būtos Draugijos Nr. 1. 
Kitos gi visos atstovautos drau
gijos buvo numeriuotos raidė- 

\LDL1)., AŽVD. ir jomsims:
panašios. Kitaip sakant, buvo 
visos, kurios jau senai nešioja 
Maskvos duotus 
nei vienos naujos.

is bus, kas bus, kad 
išgudrėjo?
mainerių šelpimų kal- 
tiek daug. Ret jau aix‘i

cagos draugijos. Esmėje tokia 
konferencija, kuri įvyko ketvir
tadienyje Auditorijos svetainė
je, reiškia tai: mes, komunis
tai, prisidengę įvairiais vardais, 
stengiamės supiudyti angliaka
sius prieš unijos viršininkus, 
gi jus, Chisagoa lietuviai, duo
kite mums pinigų tam piudy- 
mo, tam provokatoriškam dar
bui!

Bet grįžkime prie “konferen
cijos”. Joje nutarta kolektuoti 
aukas. Tapo išrinkti darbuoto
jai kolektuoti. Nutarta paskelb
ti vajų aukų rinkimui. Makle
rių unijos griovėjai ir griovėjos 
vaikščios po stubas ir krautu
ves ir rinks aukas puodukais ir 
dėžutėmis, bruks panosin kiek
vienam blankas pasirašyti var
dą ir duoti stambesnių aukų; 
siūlys pasirašyti korteles su 
prižadu dirbti aukų rinkimų 
vajui. i

O jus, gerbiamieji, tik duoki
te aukų! Komunistai žinos ku
riems tikslams sunaudoti jas. 
Nes šio vajaus ir šių aukų rin
kėjų pirmininkas yra p. Jaras, 
ištikimas komunistas. O - šių 
aukų sekretorium yra mergšė, 
kuri dirba “Vilniai”. Ji taipgi 
ištikima. Taigi jiedu tikrai ži
nos kaip su jūsų aukomis pasi
elgti !

Bet ar patys maineriai gaus 
ką nors iš tų aukų,—to tai 
aš nežinau. Pasakiusi daugiau: 
esu tikras, kad maineriai, kad 
jų unija aukų negaus, kaip ne
gavo iki šiol. Ir todėl patarčiau 
parodyti kiekvienam ir kiekvie
nai tų sanozvancų duris!

— Reporteris.

Miscellaneous
įvairus

Furnished Rooms

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

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatom ] 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

IEŠKAU pusbrolio Augusto As
trausko, prieš karą gyveno Pane
vėžio mieste, ir prieš karą išvažia
vo i Chicagą. Atsišaukit šiuo antra
šu: Kazė Astrauskaitė, Raseiniai, 
Šiluvos gatvė, No. 17, Lietuva arba 
J. Finslovv, 5703 S. Ashland Avė., 
Chicago III. Hemlock 2289.

PINIGAI SKOLINAMI 
Už Jūsų Karų 

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

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

7715 S. Halsted Street 
Englewood 0027-0028

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

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

Tel. Armitage 1199

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg modemiš
komis metodomis. Nora reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šis mokymas turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio. Čia 
jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
yra proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausia 
perkamą karą.

Ateik ii* atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg. 
108 E. Ohio St.

būta ne 
tai, kad 
mašiną,” lai kalbų nestokavo. 
Iš visų kalbų, iš visų diskusijų 
aiškiai matėsi vienas dalykas, 
būtent tas kad šios “konferen
cijos“ vadams rūpėjo ne maine
riai šelpti, bet kovoti prieš 
mainerių unijos prezidentą Le- 
wisą ir kitus teisotus unijos 
viršininkus.

Kitaip sakant, šios konferen
cijos sumanytojų tikslas yra ly
giai toks, koks jis yra anglies 
kasyklų baronų, kurie deda pa
stangų sugriauti angliakasių 
uniją.

Nes ką daro samdytojai, idant 
sugriovus angliakasių uniją? 
Viena nešvariausių samdytojų 
priemonių yra samdymas šnipų 
provokatorių. T:e provokatoriai 
trinasi unijos narių tarpe ir sė- 
nepasitikėjimą unijos viršinin
kais. Kai darbini akai kovoj nu
vargsta, išbadėja, tai pasam
dyti kompanijų provokatoriai 
kurie dažnai nuduoda labai kar
štus revoliucionierius, paleid
žia kalbas, buk unijos viršinin
kai parsidavę bosams, buk 
tiems viršininkams nerupi ko
vojančių darbininkų reikalai, ir 
todėl reikia juos vyti lauk iš 

vietų.
kalbos, šitokia pro- 

agitarija ne* pavojin- 
darbimetės laiku, kai 

nėra susikirtę at- 
su darbinin

kais. Jos tečiaus pasidaro pa
vojingiausia priemonė prieš 
uniją kovos laiku. Kodėl? Štai 
kodėl: jau ir be to streiko metu 
darbininkai neramus, jau ir be 
to jiems pasaulis ne malonus, 
o čia paleisk kalbas buk unijos 
viršininkai esantys šiokie ir to
kie. Tai reiškia pilti aliejų į- 
ugnį. Tai reiškia supjudyti 
draugus tuo laiku, kuomet vie
nybė jiems labiausiai reikalin
ga. O kuomet du šunys piauja- 
si, tai kaulas tenka trečiam.

Ir ve dabar, kuomet maine- 
rianis vienybė labiausia reika
linga, musų komunistai varo’ 
tokį darbą, kokį tevaro streiko 
laiku tik kompanijų nusamdyti 
provokatoriai. Ar musų komu-, 
nistai varo sužiniai provokalo-j 
rių darbą, ar nesužiniai —fak
tas yra tas, kad savo agitacija 
prieš mainerių unijos viršinin
kus kaip tik šiuo laiku jie lo
šia i ranką provokatoriams.

Ir tuo dar jie nepasitenkina. 
Jie šaukia konferencijas, kad 
ir kiti padėtų jiems tą provoka
torišką darbą varyti; kad pa
dėtų varyti jį lietuviškos Chi-

Draugijos švento Antano iš Pad- 
vos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadieny, gegukio 20 d., 12 vai. 
1928 m., Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėj prie So. Union Avė. ir 18 
gatvės, Chicago, III. Visi nariai bū
tinai atsilankykit susirinkiman ant 
paskirto laiko, nes iš po susirinki
mo visi eisime ant apvaikščioiimo.

— Vaidyba.

Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dieny, gegužės 19 d. 7:30 vai. vo- 
kare, šv. Jurgio pa r a p. svet., 32 PI. 
ir Auburn avė. Nariai kviečiami 
būtinai pribūti laiku, nes yra svar
bių reikalų aptarti. —P. K., nut. ras.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bas Amerikoje rengia gegužinį 
draugišką išvažiavimą, kuris įvyks 
nedėlioj, gegužės 20 d., Bcrwyn 
Lyons miške, už buvusio senojo 
CJiernausko daržo. Nuoširdžiai kvie
čiame visus draugus ir drauges 
prie slaunios muzikos prisilinks- 
ininti ir tyri oro pakvėpuoti. Į kliu- 
bą įstojimas veltui per išvažiavimą.

Komitetas.

Joniškiečių L. K. Kliubo susirin
kimas įvyks ateinantį sekmadienį, 
20 d. gegužės, J. .L Ežerskio svet., 
4600 S. Paulina 
pietų. Yra atėjęs 
čių universiteto studentų kliubo 
svarbus laiškas, 
valdyba su 
kimitetu žada visiems atsilankiu
siems j susirinkimą nariams pada
ryti surprizą. Taigi kiekvienas pa
sistenkite į susirinkimą atvykti.

Valdyba.

šitokios 
vokatorių 
ga unijai 
samdytojai
kuklioje kovoje

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų susirinkimas nedėlioj, ge
gužės 20 d. neįvyks. Susirinkimas 
yra atkeltas dėl gegužės 23 d., Tau
tiškos parapijos svet., 3501 S. Union 
avė., 7:30 vai. vakaro. Gerbiamos 
draugės malonėkite atsilankyt kiek
viena, nes yra daug svarbių reika
lų aptarimui. —Valdyba.

PASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko nejmokėjus. Geriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalow, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 flatų namas, $15,- 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. 
Viskas modemiška ir naujos mados 
ir moderniški parankumai. Saukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockvvell St., Edgevvater 1930.

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

VERNON
1738 E. 73rd Street 

Hyde Park 0733

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

, kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

REIKIA lietuvių sulesmenų, par
davinėti subdivision lotus, po $400 
kiekvienas, mėnesiniais išmokėjimais. 
Pradenti gali uždirbti $100 į savai
tę, jei seks musų pardavinėjimo pla
ną. Gali jsidirbti į Divisional Sales- 
manager labai trumpu laiku. Jas. E. 
Flynn & Co., Vincennes 7601-7602. 
Geo. T. Flynn, Sąlesmanager.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

Help Wanted—Male-Female
_________ Darbininkų .J^ihia

MOTERYS! VYRAI

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

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

KAM MOKĖTI CASH?
Jsiveskit į savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be įmokėji- 
mo, ir 24 mėnesius išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 3688.

Augščiausias kainas 
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

Educational
Mokyklon

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devyni* mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jum* 
padėsime įsigyti abelną mokslų. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytoja* 
8106 So. Halsted St., Chicago, III.

Miscellaneous
Jvairys

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

PRANEŠIMAS PUBLIKAI
Cementinis darbas visokios rųšies. 
Pakeliam namus, dedam pamatus, 
šalytakius.

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432

ACORN Boiler Repair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rųšies pulpų darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4435 S. Union Avė. 
Yards 3883.

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI

Moderniškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi
gintomis kainomis. Geras ir garan
tuotas darbas, pigiai. Mes atsišau
kiant bile kpr Chicagoj ir priemies
čiuose. šaukit šiandie, greitas pa
tarnavimas.

641 E. 63id St. Midway 0673-3904

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTJN MACKIEWICH
2342 So. Loavitt St.

Phone Canal 1678

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

W1NT()N AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

Jei taip, tai )ųn turėtumėt da*ižl- 
noti apie A| Hkclbiiną. Tai yra viena 
puikiausių progų kokia kada nors 
buvo pasiūlyta šio laikraščio špaltose. 
Jei jus jėškote nuolatinio darbo, mes 
galim jums tai BUtoikti. Arba dirbkit 
dalj laiko šalo savo užsiėmimo, 
bas yra pastovus ir galimas, nes 
padidinoni savo ofisą Chicagoje. 
darbiu nudžiugins moteris katros 
padidinti savo uždarbi.

Jei jus iėškote progos uždirbti 
tra daugiau pinigu, nepraleiskit šios 
progos neuždirbo ekstra pinigų. Nėra 
reikalo mindžioti bereikalo šaligatvius 
arba gaudyti laukines žąsis. Kiekvie
nas unibitingus žmogus Chicugoj ma
loniai džiaugsis pasinaudojęs iš šios 
puikios progos, jei tik žinotų faktus. 
Atsiminkite, jums nereikia jokio pa
tyrimo. Ir jei jus suprasite praktiš
kumą tapti nariu gerai žinomos įstai
gos, dirbdami visą arba dali luiko, 
mes suteiksime jums gerai apmokamą 
vietą, jei jus pašvęsi (o vieną valandą 
savo 1 luošo luiko C1A NĖRA “RED 
TAPĖ“.

Jei jus esate bidtvcidis ir virš 25 
melų amžiaus ir galit pašvęsti valan
dą šalo savo dabartinio užsiėmimo, 
jums bus suteiktu didžiuusiu proga 
$35—$50 j savaitę prie dabartinės 
savo algos jus galit uždirbti.

Tą darbą galit atlikti namie ir vi
sai nepakenksite savo dabartiniam 
užsiėmimui. Biznio patyrimas nerei
kalingas ir tas darbas lengvai gali būt 
atliktas moterų. Atsiliepkite i šį skel
bimą ir jus pamatysit, kad ekstra sa
vaitini čeki jus tikrai gausit. ....... ..
NEREIKĖS NIEKO PARDA1 
Algą ghusit ■" 
rime keletą vielų dėl vyrų ir jeigu 
vyras arba brolis turi liueso laiko, 
tai utsiveskit jį au savim. JEI JUMS 
TIKRAI YRA REIKALINGI PINI
GAI ir norite dirbti, iškirpkite ši 
skelbimą ir atsišaukite asmeniškai 
Utarninko, 2:30 vai. po pietų, arba 
Utarnlnke, 8 valandą vakare.

SIUTE 1512 BLUM BLDG.
624 S. M1CHIGAN aVe.

PASTARA: —• Sis skolbimas davė 
puikiausių pasekmių tuzinaina pasek
mingų ir uzgančdinlų Žmonių ir mu
sų kopaniiai. Dabar neabejokite. 
Atsiliepkito | Aj skelbimą ir juųis bus 
suteiktu tu pali progų kuri pudarfi 
daugelj aplikanlų laimingais imreitu . 
savaitę. Sis nflra vien tik kitas Hkel- 
bimus, Ih‘1 tikru progų tikriems 
žmonėms. Jus neturėsit kitos tokios' 
progos kaip si. Užsidibdumas ekstrų 
pinigų kas savaitę tikrai padarys jus 
laimingu tr bus puikiausis patyrimus 
jūsų gyvenimo. VEIK1T TUOJ I AT
SIMINKITE. TIK AUKŠČIAU MI
NĖTOMIS VALANDOMIS ATSISAU- 
KITE Ūtarutnke. Net vienus nebus 
priimtas pu Uturninko vakaro.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

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

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.
REIKALINGAS kambarys prie 

mažos šeimynos, Town of Lake 
apielinkčj. Atsišaukit laišku. 1739 
So. Halsted St. Box 1079.

KAMBABIS rendon su valgiu ar 
be valgio, vaikinams ar merginims. 
1622 S. Halsted St.

RENDON šviesus, -garu šildomas 
kambarys vienam vyrui be valgio. 
Gera transportacija. 5636 S. Rich- 
mond St.

RENDAI didelis šviesus kamba- 
ris vienam ar dviem blaiviem vai
kinam ar vedusiai porai; gražiau
sioj vietoj, arti gatvekario. 8605 S. 
Marshfield Avė. Bcverly 6389.

KAMBARYS ant rendos vienam 
vaikinui, be valgio. 1718 S. Halsted 
St. 2 fl.

RENDON kambarys 1 arba 2 vai
kinam, prie mažos šeimynos, yra 
visi parankumai. 6955 S. Rockwell 
St. Tel. Hemlock 9499. 2 lubos. •

RENDON furnished room 2 vai
kinams ar merginoms. 2953 Michi- 
gan avė. Tel. Calumet 3982.

For Rent
RENDOSIU arba parduosiu 6 

kambarių bungalow. Atsišaukit su- 
batoj po piet arba nedėlioj. 7019 S. 
Talman Avė.

RENGKIT PIKNIKUS — 
DARŽAS DYKAI 

Archer and Kean Avė., Justice Park, 
III., buvęs Blinstrupo daržas šiokioms 
dienoms pasirendavoja dykai, šven
toms už mažą primokėjimą, užsiren- 
davokit dėl ateinančių metų daržą iš 
kalno; geriaus galima pasiskirti lai
ką, klauskit

C. P. SUROMSKIO 
Tel. Yards 6751, arba 
A. LARNOTAVIČIOS 

Tel Willow Springs 10

RANDON 6 karų mūrinis garažas, 
su visais parankumais, yra vanduo, 
elektros šviesa, gera vieta dėl auto
mobilių taisymo. Geram žmogui pa- 
rendavosiu pigiai. Pamatykite. 4300 
So. Wood St.

RENDON 6 kambarių švarus, mo
derniškas fintas su maudyne. Ren
dos mėnesiui $22. A. Miscikaitis. 
3121 S. Morgan St.

RENDON 4 kambarių fialas ir 2 
karų garažas. Tinkamas bizniui ma- 
iiavotujui arba plninberiui. Atsi- 

’šaukit 2519 W. 45 St.

RENDON 8 kambarių flatas 3637 
S. Halsted st. Puikus didelei šeimy
nai arba dėl rooming house. $30 
rendos mėnesiui. Klausk pas Rieše, 
3135 S. Emerald Avė.

RENDAI 4—5 kambarių flatai; 
elektriką, gazas ir toiletai kožname 
flate. 3817—19 So. Halsted St.

RENDAI 6 kambarių gražus fla
tas. Su visais parankumais. Renda 
pigi. Taip pat parduosiu 5 kamba
rių furničius. Labai pigiai. Priežas
tis — liga.

8436 Gilbert Court 
Triangle 3558

KAMPINIS štoras rendai su 4 
kambariais tinkamas saliunui ar
ba saldainių krautuvei, renda $50, 
lysas 6 metams. Savininkas. P. 
Blinstrop, 941 W. 34 PI.

RENDON prie 4523 Wallace St. 
krautuvė ir 4 kambariai, tinkami 
dėl čeverykų krautuvės.

Musical Instruments 
Muziko* Instrumentai

GROJIKUS pianas, bargenas grei
tam pirkėjui, tik $70, išrodo ir gro
ja kaip naujas.

MRS. SCHRIER, 
6240 S. Halsted St. , 

3rd floor.

TURIU paaukoti savo grojiklį pi
aną, atiduosiu už $65 cash. Taipgi 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond St. 
2nd, floor

DEL kraustymus į mažesnį flatą, 
mes esame priversti parduoti savo 
STEGER grojiklį pianą už $100. Di
delis pasirinkimas rolių, suoliukas 
ir cabinet. Paimsiu kiek cash ir ki
tus po $U50 į savaitę nuo atsakan
čių žmonių. Mr. Campbell, 6512 S. 
Halsted St.

PARDUODU pianą pigiai, nes pri
versta parduoti. Geri pianai, mokėta 
$695 tik už $200, geram stovyje. 
1511 W. 14th Pi.

GROJIKUS pianas, bargenas grei
tam pirkėjui, tik $70, išrodo ir gro
ja kaip naujas. Išmokėjimais atsa
kantiems žmonėms.

MRS. SCHRIES, 
6240 S. Halsted St. 

3i’d floor

Furniture & Fixtures
Rakandai-]taisaį

PARDUOSIU visai pigiai — 2 
šmotų parlor setą, dreserj, 2 lovas, 
dining ruimiui stalą, mašiną karpe- 
toms valyti ir 
mų rakandus, 
čiene, 135 E. 
Pullman 8587.

kai kuriuos kitus na- 
Kreipkitės: Mickevi- 
110-th SI. Telefonas

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

IŠ SANDĖLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI

$800 vertės mohair sek. setas 
$400 Imp. Lin. Frieze par. setas 
$250, 8 šmotų miegruimio setas 
$400 walnut miegruimio setas 
$225, 7 šm. valg. kamb. setas 
$145 walnut valg. kamb. setas 
$85 9x12 Wilton kaurai ...........
$145 9x12 F*ęnch VViltons .... 
$75 Coxwell Krėslai ..............

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

AVAILABLE FIREPROOF 
AND STORAGE CO.

7728-32 Stony Island Avė.

5

$63 
$87 
$55 
$88 
$55

$47
$24

$5

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

$12 ir daugiau 
Dunn Bros. Fireproof Bldg. 

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

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

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

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

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

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

rno- 
val-

se- 
Ge- 
kai-

DIDZIAUS18 bargenas mieste. Mos par
duodam pigiauHiomtn kainomin. Viakan par
duodama už užlaikymą. Seklyčių, miegrui- 
mlų, valgomų kambarių getai, IfampoR, 
kaurai. BALD STORAGE CO., 1142 W. 
Maduon St.

' IS SANDELIO BARGENAI
$30,000 vertfr) naujų rakandų ir kaurų 

turi būt iftparduota labai pigiai.
4 kambarių, verti $1000 _________  $295
4 kambariu. verti *2UOO ________ $4 75
$200 Mohair Friese neklydioa actas ___
$450 Friezn seklyčios setas _______ $145
ŠI 50 rieAutinis valftomo kamb. actas $55
$185 5 Arnotų walnut miegruimio setas $88 
Coxwell krčnfai, kaurai visokios rųfiics.
6 finiotų pusryčiams Betas$10 

Klauskit M r. Parmel
COLLIN8 STORAGE 
5114 Madison Street

Atdara vakarais iki O, nedėlioj iki 5

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

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

Sewing Machines
Siu va mos Mašinos________

1,000 MAŠINŲ
Singer, White ir visokių išdirbis- 

čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. šios via išmainytos į žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas. New Home dirbtuvės sky
riai: 4463 Broadway, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irving Park Blvd. ir 554 
Washington St., Gary, Indiana.

Automobiles

M & K Motor Sales
vnicaroB Benamei tr ateakąn&anst vartota 

karų pardavinėtojai. 1G0 garantuotų vartotu 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2U0U. Me« turime karą kuria Unka viso
kiems reikalams. Casb, išmokėjimais, mai
nais.

0811-18 So. Halatat) St.

SPECIALIAI BARGENAI
Willy.s-Knight Brougham ’26
Willys-Knight sedan ’25 .......
Dodge ’26 coupe ......................
Essex ’27 coupe ..........................
Nash ’26 sedan 2 door ...............
Oakland Touring žiemai užd.
Hupmobile Touring ..................
Buick Touring ..........................
Hudson Coach ..............................
Essex ’25 Coach ......................
Burke Motor Sales, 3512 Archer

Atdara vakarais ir nedaliomis.
Lengvais išmokėjimais.

$595 
$495 
$295 
$495 
$595 
$175 
$125
$100 
$325 
$225 
Avė.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

MILDA AUTO SALES 
806 W. 31st St., Tel. Victory 169C 
D. KURAITIS ir A. KASOJUS

Savininkai

GEGUŽIO MEN. BARGENAI
50 karų pasirinkimui, visi garantuoti. 

Cadillae'ui. Buick'al. Nash'ai. Hudson'al. 
Esscx’ui, Chevrolct’ai Ir daugelis kitų, la
bai pigiomis kainomlR. Matykit p. Lapai* 
tt. Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES. 
7130 So. Halsted St., Triangle U330

$200 KREDITAS ant Crysler auto
mobilio, parduosiu uft $150. Atsišau
kite pas Joseph Sedoinką nedėlioj 
pirm* 12, Prospect 7360, Šiokiomis 
dienomis Yards 7460, tarp 9 ir 4 
valandos.

PARS1 DUODA 5 pas. sedan. Ma
žai vartotas, 13,000 mylių. Parduo
siu pigiai. Atsišaukit po 5 vakare. 
3826 S. Emerald Avė.

(Uontinued from page 7)
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Automobile*
(Crmtintied nu natr* S'

Business Chances
PardavimuiBizniai

PARDAVIMUI lunch ruimis gerai 
•I durių išdubta vieta. 719 W. 14 St.vėliausio modelio < 

sedan, pigiai, aš vartojau tik biskj,, 
yra visai kaip naujas. Gražiausias 
karas Chicagoj, turit pamatyti, kad 
įvertinus, karas i___ *
įbrėžimo, yra tain geras, 
dieną kada pirkau. I 
gų, atiduosiu už 
$1900.

Atsišaukit tik
2231 North

neturi nei vieno saldainįr
____ , kaip tą los smu

i. Man reikia pini- 3411 W. 65 PI.
$276, man kainavo--------------------

DEL ligos turiu parduoti cigarų- S, ice cream, notions, mokyk- 
kmenų krautuvę ir namą,

Fanns For Sale
Ūkiai Pątjayjmuį 

INDIANA FARMOS
Prieš pirkimą matykit mus. Tu

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

749 Broadwav.
GARY, INDIANA ■

Real Estate For Sale 
Namaj-Žemi Pardavimui 

Marųuette Park 
Bargenai

ant

nedėlioj,
Kedzie Avė

1 apt.

PARDAVIMUI saldainių, ice 
cream, cigarų krautuvė, pigiai. Ge
ras kampas, 18-16 Canalport Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Parduosiu pigiai. Kas pirmuti
nis atsišauks parduosiu už pirmą pa- 
siulijimą. Priežastį patirsit ant vie
tos arba mainysiu nat mažesnės pra- 
pertės.

3119 Lake St.
West Melrose Park, III.

PARSIDUODA 8 kėdžių barzdas- 
kutykla, sena ir gerai išdirbta vieta, 

, prie gntvekarių kryžkelio. Kas pasi- 
| skubins, gaus bargeną.

Box 1069
1739 S. Halsted aSt.

Naujienos

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

J. II. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., \Vilmette 

Phone 364

PARDAVIMUI valgykla pigiai. 4 
kambariai pagyvenimui. 6324 So. 
Racino avc.

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
smulkmenų storas geroje biznio vie
toje, biznis gerai daromas, j trum
pą laiką turi būti parduota, gausit 
bargeną, 3537 S. Wallace St.

KELETAS FARMŲ.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nf. (’.eroj vietoj. Kas i biznį ukva- 
tą turi, tai gali padaryti gerą gyve
nimų. Remia nebrangi. Aš turiu du 
bizniu. Tel. Botilevard 2548.

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai, priežastį patirsit ant vietos. 
3247 So. Morgan St.

PARDAVIMUI ice cream parlor 
fikčeriai. Parsiduoda pigiai. Atsišau
kit. 3212 So. Wallace St. '

1.—35 akrai žemės vaisiais apso
dintos, šalę golfo lauko, strytka- 
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, viena barnė, mažas namu; 
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
grėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo
lių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 
juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių. 
Įmokėjimas 4,000 dol.

PARSIDUODA saliunas visas ar
ba pusė. Senas išdirbtas biznis per 
daug metų. Renda pigi; yra 3 kam
bariai užpakalyje. Šita viela randa
si South Side. Yra visokių tautų 
apgyventa. Kas link platesnių žinių 
šaukit nuo 10 ryto Jki 10 vakare. 
Tel. Triangle 0023.

BUERNfi Cach biznis, pigi renda, 
lysas 5 metams, geras biznis ir vie
ta apgyventa aukštos rūšies . žmonė
mis. Randasi 55th ir Spaulding, tik
tai vienas blokas in vakarus. Man 
kaštavo fixtures vieni $3500. Par
duosiu kaip stovi už $1500 arba mai
nysiu.

Lafayette 7193

PARDAVIMUI gasolino stotis ir 
Barbenu* Simui. Yra red hots ice 
cream, kendžių ir t. t. Randasi ant 
didžiausio kelio, Western avė. Pigi 
renda. Parduosiu už pirmą pasiu- 
Ivmą. Atsišaukit. :

.1. MAZENIS
1071h Si. ir \\'Cslern avc.

PARDAVIMUI pigiai grosernė.
Geras cash biznis. Remia *45 su 4 j 
pagyvenimui kambariais. 5702 So.

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokiu kai

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

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

iš-

EXTRA MAINAI
PARDAVIMUI grosernė, delikate- 

sen labai geras biznis; yra 3 kam
bariai gyvenimui su vana; parduo
siu pigiai. 4112 S. Talinan avė.

IŠSIMAINO puikus 
bizniavu namu, mainysiu 

Į tiško namo, nepaisant

su

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

4 flatų kampinis muro namas, 
40 pėdų loto.

2-4 ir 2-5 kambarių ir didelis 
ražas, (nplaukų $270 į mėnesį, 
liausios ir moderniškos dekoracijos. 
Mainys j medinį ar mūrinį namą. 
Kaina $33,000.

3 kampiniai lotai, ant 69th gatvės, 
tinkamas dėl biznio, kainos labai pi
giai.

6 kambarių mūrinis bungalovv, kar
štų vandeniu šildomas, galit jį nu
pirkti labai pigiai. Kaina tik $8,500.

2-4 — Mūrinis namas, karštu van
deniu šildomas, 2 karų garažas. Mai
nysiu ant medinio namo. Kaina 
$12,500.

BRIGHTON PARK
2-6 kambarių mūrinis namas karš

tu vandeniu šildomas, garažas, 
nysiu ant 2-4 kambarių namo, 
na tik $14,000.

BRIDGEPORT
2-6 — Medinis namas su cementi

niu foundamentu. Mainysiu ant 2-5 
arba 2-4 mūrinio namo. Kainu pigiai.

WEST O F SHERMAN PARK
4 ir 5 kambarių medinis namas 

šitas namas yra bargenas. Kas pir
mas, tais laimės. Kaina $4200.

Jeigu jus ieškot bargenų, matykit 
mane. Jus taipgi galit paduoti par
davimui savo namus pas ųiane. Grei
tos pasekmes.

Charles A. Bičiūnas
& Company

2515 W. 69th Street 
Tel. Hemlock 5363

ga-
Vė-

Mai- 
Kai-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDUODU 2 namus, vienas re
zidencija, 2 flatai po 4 kamb., o ki
tas 2 augštų bizniavas namas, su 
čeverykų taisymo šapu ir 5 pagyve
nimui kambariai užpakalyj ir 6 kam
barių flatu. Abu namai moderniški. 
Parduosiu už pirmą gerą pasiulijimą, 
greitam pardavimui

Tel. Normai 2665

$500 ĮMOKĖJĘS nupirksi mano 
gražią 5 kambarių murinę bungalow, 
uždaromi miegojimui porčiai ir nau
jas 2 karų garažas, randasi lietuvių 
apielinkėj, skersai kelio nuo Mar- 
ųuette Parko, 1 blokas nuo bažny
čios, mokyklos ir karų linijos, paran
ku iki krautuvių, yra visi įtaisymai 
ir gatvė, kaina $7750, mėnesiniais iš- 
moKėjimais. Atsišaukit prie savi
ninko.

E. K. ATK1NSON, 
6949 So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI mūrinis bungalovv, 
ekstra dideli 5 kambariai, karštu 
vandeniu šildomas, didelis stiklinis 
ir su sieteliais užpakalinis porČius, 
garažas, ugnavietė, knygynas ir bu
fetas. Turit pamatyti, kad įverti
nus, bargenas $8500. Kiek jus turit 
cash ?

5732 So. Troy St. 
Prospect 8521

3 FLATU MŪRINIS, $11,800
Senų laikų bargenas, lotas 72x126, 

presuotų plytų frontas, 6 karų ga
ražas, cementuota ėlė, 6-7-7 kamba
rių, prie 6528 Evans Avė. Senatvė 
verčia parduoti. 3 fl.

(MR. WILLARD)
Takken, 6948 .Stoney Island Avė.

Fairfax 8200

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun
galovv, netoli mokyklos, bažnyčios ir 
karų linijos, furnas šildomas, kaina 
$6750, cash $2750. W. H. O’Brien, 
6906 S. Robey St. Republic 0174.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui Real Estate For Sale 

^amai-žeing Pardavimui____
5 KAMBARIŲ medinis bungalovv,’ PARDAVIMUI arba mainymui — 

lotas, 7 pėdų skiepas, di-! moderniškas, mūrinis 2 flatų namas, 
ai, gera transportacija, ran- karštu vandeniu šildomas, tinkamas

45 pėdų
deli višk
dasi prie Konrad Avė., Lyons, 111.. dėl rooming house, visi kambariai 
netoli Ogden Avė. Atsišaukit 4124 išrenduoti. Parduosiu arba mainysiu 

Lyons. Imk Bušą prie į bungalovv arba cottage. SavininkasConrad Avė., Lyun». jhia dumi puc; 
Western Electric j vakarus iki Kon-, 
rad Avė. j Lyons.

7821 Emerald Avenue 
Tel. Stevvart 7764

1 % aukšto medinis namas, cemen
tiniu pamatu, netoli 60 St. ir Marsh- 
field Avė., 6 kambarių, furnas šil
domas, aržuolo trimas, visas 
niškas ir puikiame stovyje, 
$6850, dalį cash.

1% aukšto mūrinis, netoli 
Winchester Avė., lotas 31x125, 2 
fialai, 5 kamb. apačioj ir 4 kamba
riai viršui, karštu vandeniu šildo
mas, visas moderniškas, kaina $850, 
dalį

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISADOS yra patartina kriep- 
62 ir ties pas

moder- 
k.iina

cash.
JOHN A. FUNK & CO.

1022 W. 51st St.
Yards 0134

PARDAVIMUI — $500 cash, kitus 
kaip rendą — savo 2 flatų medinį 
namą, gerame stovyje, 4543 S Union 
Avė., yra elektra, vanos ir t. t., ga
ražas. Atsišaukit po 6 vai. vakaro. 
H. Miller, 3543 W. 12th PI. Phone 
Cravvford 2680.

PARDAVIMUI per savininką mū
rinis namas, 2-4 kambarių flatai, 
skiepas ir viškai, yra keli vaisiniai 
medžiai, kaina $7500. 2427 South
Whipple St.

5-5 kambarių, 2 flatų mūrinis na
mas, 2 blokai nuo VVestern Electric 
Co. Miesto transportacija. 4919 W. 
23rd PI.

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

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

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

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

5730 So. Whipple St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

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

6409 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
vienas kampinis antras šalę kampo, 
randasi 
streeto. 
nysiu į bile Kjį.

WALTER J. PAUL 
6601 S.
3236 W. 55th St.

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

i kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelį pelną.

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

5. —Rezortas (vakacijų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dpi svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo

visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valgomasis kambarys talpina 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik' 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

garažas 
ant priva- 
apiebnkės,

PARDAVIMUI saliunas, kabarc-1 road house,' bizniavu lotų, arba ant 
tas ir hmch room. Apielinkė apgy- j farmos nepaisant apylinkės. Šitas 
venta vokiečiais ir švedais. Geras garažas ir namas turi būt išmainytas 
biznis, nėra “sekiurity”, dviejų ine- 1 trumpą laiką, 
tų lysas. Rarai ir viskas priklauso į IŠSIMAINO 2jų flatų muro namas, 
patiems. Gera proga padaryt kapi- po kambarius, su 2jų karų ga-

I ražių, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant bungalovv, bučernės, restair- hotelis, 17 namukų (cottage") su 1 
ranto, automobiliaus, arba farmos ir iki 4 kambarių, gonkos ir 
nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO puiki farma 39 akerių 
i VVisconsino valstijoj, mainysiu ant 
. nedidelio namo nepaisant apielinkės, Ii* — i

5202 S. ASHLAND AVĖ.
Hemlock 6385

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
krautuvė, biznis gerai išdirbtas. La
bai pigiai. Greitam pardavimui, 6 
pagyvenimui kambariai, renda pigi. Į bučernėš a’rba're’stau*ranto.

IŠSIMAINO kampiniai bizniavi lo
tai ant Archer Avė., tinkami dėl ga
solino stoties arba road house, mai
nysiu ant 2jų flatų namo arba bun- 
galow.

IŠSIMAINO puikus bizniavas

PARDAVIMUI duonos ir keksų 
kepykla. Kaina $2300 su visais įren
gimais ir 2 trokais. Atsišaukite tarp 
5 ir 7 vai. vakare. Tel. Victory 7173.

na- 
antPARDAVIMUI bučernė ir groser- ‘mas anl Archer Avė., mainysiu 

nė geroj vietoj, lietuvių ir lenkų ap- 'bungalow ar bizniavu lotų, 
gyventa, biznis išdirptas per aštuo
nis metus. Pardavimo priežastį pa
tirsit ant vietos. Atsišaukit tuojaus. ro namas 
4631 So. Paulina St. 'nysiu cJ

_______________________________ | Illinois.
RENDON krautuvė, garu šildoma,; IŠSIMAINO 6ių kambarių cottage, 

remia $50, geroje lietuvių apielin- ■ mainysiu ant 2jų flatų muro namo 
kėje. Remluosiu žmogui, kuris nu- I Brighton Parke, 
pirks mano naujus dry goods krau
tuvės fikčerius. Remluosiu arba, 
parduosiu atskirai. Už gerinusi pa- 
siulvmp paimsite.

4903 \V. 14 St., Cicero, III.

IŠSIMAINO 2 jų flatų puikusi mu
las, po 5 17 6 kambarius, mal
ant cottages Mt. Greenvvood,

Del platesnių informacijų šių far- 
mų reikale, kreipkitės į Naujienas. 
Klauskit J. šmotelis.

Real Estate For Sale
Natnai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI soft drink parloris,, 
fixtures ir 4 metų lysas. Lietuvis ari 
vokietys gali padaryti pinigų. Grei
tam pank.vimui, 5858 Archer Avė.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas,

F. G. Lucas & Co. 
4108 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107

BRIGHTON PARK 
Bargenai

Extra Mainai
Medinis namas naujoj apielinkėj 

ant bizniavęs gatvės. 2 po 6 kamb. 
pirmas aukštas karštu vandeniu ap
šildomas labai patogiai namas staty 
tas, kad galima perdaryti ant biz 
niavo namo, su labai mažu iškaščiu 
Savininkas mainys ant biznio.

Išsimaino labai gera duonos ke 
pikiu, savininkas mainys ant priva 
tiško namo, nuo 6 iki 10 flatų, tai

DELICATESEN, ice cream, ciga
rų, saldainių ir visoje apielinkėje 
reikalingų daiktų krautuvė, geroj ir 
senoj vietoj, North Side, nėra jokios Į 
konkurencijos. Visa apielinkė pri
guli prie šios krautuvės. Pačiame vi
duryje tirštai apgyventoj flatinių 
namų ir kitehinet distrikte. Turiu 
parduoti dėl šeimyninių reikalų. Ką VIOIVU ..uu v
tik permodeliuota ir ji kainuoja virš čia dar vienas bargenas net iš Ci
$3000, priimsiu $2200 už viską, dali- 
nais išmokėjimais, jei reikia. Pigi 
renda, geras lysas, su gyvenimui 
kambariais. Jei jus norite įsigyti 
pelningiausią krautuvę, tai painaty- ! 
kitę patys, taipgi ir nedėlioj atdara, j 
1345 Foster Avė., tarpe Broadway 
ir Clark St.

PARDAVIMUI saliunas, vienas iš j 
dviejų arba priimsiu pusininku, gera i 
vieta, biznis gerai eina. T. Yodelis, 
10701 S. State St. Roseland, 111. Tel. 
Commodore 0618.

cero!
Parsiduoda nepaprastai geras biz 

nis, bučernė ir grosernė arba mainy 
sim ant gero loto.

Dar ir be šitų bargenų mes turim 
šimtus gerų pirKinių ir mainų viso
se miesto dalyse. Kas norit greii 
parduoti arba išmainyti kreipkite: 
prie

P. M. SMITH
4457 So. Talman Avė.
Phone Lafayette 0455

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

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

Taipgi išmainysime į jū
sų gerą seną namą ir musų 
4 arba 5 kambarių naują 
mūrinį bungalow.

RUBIN BROS.
Namų Statytojai

4155 Archer Avė
Lafayette 8705

PARDUOSIU arba mainysiu čeve
rykų krautuvę ir čeverykų taisymo' 
šapą. Geras biznis, geroj vietoj. 
Pardavimo priežastį patirsit ant vie
tos. 5207 S. Cicero Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUoBa pigiai bizniavas 
lotas 69 St. tarpe Rockvvell ir Tal- 
man St. Savininkas 2321 W. 69 St. 
Tel. Hemlock 4422.

MICHIGAN VALSTIJOJ
Parduosiu arba mainysiu 41 akro

PARDAVIMUI grosemę ir bučer-j fa.rn??\.n®toli J»e- Mich. Visą že- 
nę. Gerai išdirbtas cash biznis arba ■ne tSdirblą, .10 akm grėpsų. Auga 
mainysiu anl mažo namo“ 669« Ar- įavai. T va!sla‘> Juodžemis, modermS-
cher Avė.

Spekuliatoriams Reta 
Proga!

Turi būti parduotas greitai puikus 
muro namas, 2 flatai po 5 ir 6 kam- 

aržuolo tri- 
2 karų ga- 
pardavimui

barius, garu šildųmas, 
mas pagal naujos mados; 
ražas. Kaina greitam 
$10,500, vertas $15,000.

Kitas didelis bargenas yra geras 
medniis namas 2 flatai 
kambarius. Parsiduos už $3,500 iš
mokėjimais, vertas $5,000.

Pardavimui bizniavas lotas pusę 
bloko nuo didelio teatro. Kaina grei
tam pardavimui $3,500 lengvom iš
lygom. ,

Atsilankykite dieną ar vakarais 
pas

po 5 ir 6

Joseph Yushkewitz 
3647 Archer Avė., 

prie Oakley Avė.

STANKd & co.
BARGENAI

1. Gražus ir didelis bargenas bu- 
davojant garažus su gasolino stočia, 
randasi ant kampo Cicero Avė and 
20 Street Ciceroj.

Geresnės vietos dėl biznio negali
ma ir rasti. Parduoda kontraktorius. 
Biznieriai veikit.

2. Baigiamas budavoti muro na
rnas, krautuvė ir 6 kambarių viršui 
naujoj ir smarkiai augančioj kolioni- 
joj, 5078 Archer Avė.

3. Krautuvė ir 5 kamb. viršui mu
ro namas, taipgi ant Archer Avė.

4. Keturių pagyvenimų po 6 kamb. 
muro namas, gražioj kohonijoj arti 
bulvaro, parsiduoda už $20,000.

5. Pigiai 2 pagyvenimų muro na
mas po 4 kamb. Marųuette Manor.

6. Keturis namus Gary, Indiana, 
išsimaino ant didelio namo Chicagoj.

7. 2 biznio lotai greitai augančioj 
kolionijoj, geri' dėl uždirbimo pini
gų, tiktai už $5000.

8. Biznio lotas ant Cicero Avė., 
Ciceros mieste pigiai už $4500.

Kreipkitės
5076 Archer Avė.

’i

NORIU PARDUOTI už “Cach” 
arba mainysiu į nebrangų dviejų fla
tų namą arba bungalow savo 4-ris 
lotus. 2 lotai randasi prie 58-tos gat
vės ir So. Harlem Avė., taipgi visai 
arti Archer Avė. Visi įrengimai, 
kaip tai šaligatviai ir gatvės ištai
sytos, elektra, vanduo ir tt. Tinkama 
vieta tuoj budavojimui gražios rezi
dencijos. Kiti 2 lotai yra prie 69 PI. 
tarp Marųuetto Parko ir Cravvford 
Avė., vienas blokas nuo Marųuette 
Parko ir 2 blokai nuo Cravvford Avė. 
Yra vanduo ir šaligatviui ištaisyti. 
Visi lotai po 30 pėdų, kaina $5,500. 
Kreipkitės: “Naujienos”, klauskite J. 
Mickevičius.

TIK VIENAS beliko, štai yra bar
genas. Parduosiu pigiau negu man 
kainavo 5 kambarių mūrinį bunga
lovv, ką tik užbaigti. 5223-23 S. Kil- 
patrick Avė., pusė bloko į pietus nuo 
Archer Avė., kaina $6700, apšildomi. 
Savininkai bus ant vietos nedėlioj 
nuo 11 iki 4. Jos. Chapulis, 1808 S. 
Ashland Avė. Canal 1272.

PARDAVIMUI 8 kambarių moder
nišką cottage, furnas šildomas, yra 
frontinis porČius, uždaromi užpakali
niai porčiai, 2 karų garažas, nebran
giai. 3423 Pierce Avė.

ant greit augančio I 
Parduosiu pigiai arba 

bile ką.

biznio
i mai-

PASIRINKITE, ŠTAI YRA 
BARGENAI

kambarių bungalow, kampinis6 kambarių bungalow, 1 
lotas, karštu vandeniu šildomas, mo
derniškas, 1 blokas nuo dviejų gat- 
vekarių linijų, netoli mokyklos, par
ko, bažnyčios, randasi prie 79 ir Ar
tesian, kaina, $10,500.

2-5 kambarjų naujos mūrinis na
mas, miegojimui porčiai, karštu van
deniu šildomas, modemiškas, yra ug
navietė, knygynas, pleisteriuotas 
skiepas, parduosiu arba mainysiu j 
Ciceros namą, j 2 flatų, bungalovv, 
arba medinį namą.

2-6 kambarių medinis namas, karš
tų vandeniu šildomas, 3 karų gara
žas, moderniškas, randasi Roselande, 
parduosiu arba mainysiu j lotus, far- 
mas, bučernę arba grosemę.

Jei jus rtorite pirkti, parduoti, ar
ba mainyti, pąsimatykit su mumis 
pirmiausiai. Mes turime viską kas 
jums reikalinga.
W. H. Kelps and Co.

2419 W. 69th St. r 
Phone Hemlock 8099.

• SPECIALIS BARGENAS, lotas 
30x125, 6245 S. Mason Avė., yra vi
si įrengimai ir apmokėti, 1 blokas 
nuo 63 St. karų linijos, netoli moky
klos ir bažnyčios, kaina $1800, $500 
cash, kitus lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St., Central 3654

PARDAVIMUI Southvvest kampas 
Crawford Avė. ir 57 PI. lotas 25x125, 
kaina $7500, *1/3 įmokėti, kitus 
mokėjimais j 3 metus.

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road

X Sunnyside 5879

iš-

PRIE KEDZIE-ARCHER AVĖ., 
kur statosi didžiausi namai, parduo
siu arba mainysiu į privatišką na
mą arba lotus, savo mūrinį namą, 
garu apšildoma, su puikiausiu saliu- 
nu šioj apielinkėj.

Priežastis svarbi.
3144 W. 43 St.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas po 4 kamb., modemiška^. Ba- 
sementas, garadžius, vištinyčios, lo
tas 42x125. Nebrangiai. 5152 South 
Whipple St.

Kas Tiurite Lotus?
Man reikia 40 lotų po visas dalis 

Chicagos statymui namų. Mokėsiu 
cash ir taipgi pirksiu lotus kurie yra 
miesto parduoti už nemokėjimo tak
sų. Rašykit ar atsilankykit pas

Joseph Yushkewitz 
3647 Archer Avė., 

Chicago, III.

Westem Republic 
Hemlock

4170
238?

PARDAVIMUI
Naujas, gražus, 2 flatų mūrinis 

namas, su aukštu skiepu ir viškais. 
Uždaromi porčiai užpakalyj. Fran- 
euziški langai. Karštu vandeniu šil
domas pirmas aukštas. 5 kambarių 
flatai su 2 arba trimis miegruimiais.

Graži 8 kambarių mūrinė reziden
cija į Chicago Lawn, lotas 50 pėdų 
pločio, 3 karų garažas, mainysime j 
tuštį lotą.

6 kambarių mūrinis bungalovv, 
platus lotas, karštų vandeniu šildo
mas, puikioje vietoje ir gero trans
portacija, netoli mokyklų ir bažny
čių, turit pamatyt, kad įvertinus,

SU V ARTO n. savo dienos šviesos 
taupymo laiką. Atvažiuok ir pama
tyk musų 18 naujo typo octagon 
frontu bungalows, mūriniai, karštu 
vandeniu šildomi, ugnavietės, kny
gynai, linoleum virtuvėj’, pentie, sli
diniai užpakaliniai porčiai. $500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Atdara va
karais ir nedėlioj. Budavotojas. 7168 
W. Grand Avė., Merrimac 9412.

kaina nebrangi.

4 fialų mūrinis namas, 
toj, kaina tik $8500. Del 
informacijų atsišaukite. 
HENRY KOPLEWSKI, 
4003 Archer Avenue, 

Phone Lafayette 9305, 
Republic 8915

geroj vie- 
tolimesnių

NIEKO NEBEIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalovvs, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įdė
liam cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiain stogus, įvedain 
plumbingą, malevoiam ir pertai- 
som. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
Western avė. Tel. Hemlock 2636.

Pardavimui arba 
Mainymui

4 pagyvenimų kampinis mūrinis 
namas, išsimaino anl farmos, 3 pa
gyvenimų mūrinis namas išsimaino 
ant bile kokio biznio arba lotų, įmo- 
kėt 
ant 
C.

$500. 2 kampiniai lotai išsimaino 
bile kokio namo arba biznio.
P. SUROMSKIS CO.

Tel. Yards 6751.
Tel. Yards 751

PARDAVIMUI Į GENEVA, ILL.
5 kambarių medinis namas, cementi
nis garažas, gasinis furnas, plumbin- 
gas, yra elektra, sun parlor, vištų 
jardas ir vištininkas, Chicago, Auro
ra ir Elgin geležinkeliais, bloko 
nuo namo, iki upės 1 blokas. Gera 
vieta šeimynai kurie nori pasitraukti 
iš biznio arba šeimynai kuriai reika
lingas geras oras.

Atsišaukite.
KOHOUT BROS.

Room 1214 Ashland Block,
155 N. Clark 'St. arba Miss Lillian 
Parker, 3 East Batavia St. Geneva,

III. Telephone Geneva 1162.

BARGENAS. 5 kambarių bunga
lovv', naujos mados, platus lotas. 2 
karų garažas, elė cementuota ir ap
mokėta. 5804 S. Sacraniento Avė.

EXTRA SPECIALIS BARGENAS
6 flatų mūrinis namas po 6 kam

barius, Kiekvienas pečium ir fur
nas šildomas, 2 karų garažas, 
pėdų kampinis lotas $255, kaina 
$23,000.

Savininkas
5542 So. Aberdeen St.

LICITACIJA
Subatoj gegužio 19, 1928, 8 kam

barių namas ant didelio loto, 133x 
125, bus parduota už jūsų kainą, jei 
jus atvažiuosite 2 vai. po pietų, 5430 
So. Neenah Avė., V2 bloko į šiaurę 
nuo Archer Avė. Informacijų galit 
gauti pas K. Ricker, 2458 So. St. 
Louis Avė.

50 
tik

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

John G. Mežlaiškis, 
2453 West 71st Street 

Republic 4537

PARDAVIMUI modemiškas mūri
nis 10 kambarių namas, garu šildo
mas, yra vana, randasi, 3920 Prarie 
Avė., kaina $8500, tiktai $750 cash, 
kitus lengvais išmokėjimais.

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

Blvd. 7769

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

Atsišaukit
6134 So. Racine Avė.TIJiRAS BARGENAS

Pardavimui 2 flatų 3 ir 4 kamba
rių ant cementinio pamato, su beis- 
mantu, 2 karų garadžius, tvartas, ge
ra vieta laikyti gyvulius. 1% bloko 
nuo lietuvių bažnyčios ir mokyklos. 
Galima pirkti su mažai cash, už mie
sto rubežiaus. Yra suros, gatvės, šalitakiai, elektra, gasas.

12320 So. Peoria St.
Prieš 9 vai. ryte 

Tel. Pullman 9598 
J. G.

MES turime pardavimui arba 
<nainymui bungalows, lotus, 2 
ir 3 flatų namus. O ką jus tu
rite?

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nauji pi _ ____ ____

barių, 2 karų garažaH, uždaromos 
garu ėildoinus. viekan iArenduota, 
$32.000 kiekvienai., cuuh SB.OOO.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Naujan namas, ką tik užbaigtas. 10-4 

H-3 kambarius. 2 krautuvas, 4 karų mūri
nis garažas, kaina $76,000; cash $15,000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CHYSTAL AVĖS.

Nauji namai, no 4 kambarius flatai, už
daromomis lovomis, viskas iironduota, kai-, 
na $37,000, cash $5,000.

J. MONTENEGRO BLDR. 
Spauldtng 1013

o 5 fintus namai, 3-5, 3-4 kam- 
lovos, 
kaina

ir SCHULER — TEELING GO.

8300 S. Ashland Avė.
PERKAME, parduodame ir mai

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

Bevertey 8370-8371
BARMENAS dėl greito pardavimo 

2 augštų mūrinis namas, akmeninis 
frontas, geram stovyje 6 ir 6 ruimai. 
Kaina $11,500, cash $2,500. Savinin
kas, 5137 S. Union Ąve. .

PARDAVIMUI 8 kambarių cotta
ge, 2 karų garažas, furnas šildoma, 
kaina $4700. 5309 S. Union Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow su visais rakandais — pianu 
ir automobilium. Viską kartu arba 
skyrium. Vieno karo garadžius. Ne
brangiai. Agentai teneatsišaukia. 
6837 So. Washtenaw Avė. Tel. 
Republic 8070.

as 9 kambarių namas, yra elektra, 
furnas šildomas, vana, bėgantis van
duo, parduosiu pigiai dėl nesveikatos, 

j įmokėjimo 
atų namą Chicagoj 

arba cash, Phone Hyde Park 9670.

PARDAVIMUI arba mainymui sa- priimsiu lotą kaipo dalį 
inas ir 10 kambarių rooming house arba 2-4 arba 6 flatų naliūnas 

su mediniu namu. 4346 S. Ashland' 
Avė.

PARDAVIMUI bizniavas namas. 
Parduosiu su ar be grosernės. Atneš 
gerą nuošimtį. Labai pigiai. Prie
žastis liga. 8436 Gilberb Court. Tel. 
Triangle 3558.

PARDAVIMUI 6 flatų namas ar
ba mainysiu i biznevą namą. Visi 
flatai išrenduoti. Kreipkitės nedėlioj 
iki vienai P. M. 5671 S. Normai 
Blvd?

40 AKRŲ farma, su budinkais, 
PARDUOSIU “Rooming House” mašinomis, gyvuliais, stubos rakan- 

13 kambarių, ant Washington Blvd.1 dais, užsėtais laukais ir automobi- 
29 išvažiuoju j Lietuvą, turi būti liūs. K. MARKUS, Box 75, Fount- 
paįduota tuoj. Haymarket 1622. ain, Mich.

PARDUOSIU arba mainysiu tris 
flatai po 6 kambarius, mūrinis na
mas, mainysiu į nekokį biznį. 3618 
S. Lowe Avė. Boulevara 8546.

PARDUOSIU medinį namą 2 po 4 
kamb. ir 1 3 kamb. 2 karų gara
žas ar mainysiu ant farmos arbo 
groserio. 4221 S. Artesian Avc. J. A.

PORTAGE Park, naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalovv, gatvė ce
mentuota, octagon sun parlor, 2 
blokai iki Irving Park karų, kaina 
$7950, cash $750.

5 kambarių mūrinis namas, karš
tu vandeniu šildomas, gatvė cemen
tuota ir apmokėta, 2% bloko nuo 
Irving Park karų, kaina $8500, cash 
$1200. Federal Real Estate, 5814 
irving Park Blvd. Kildare 6670.

SAVININKAS parduoda 6 kamba
rių muro bungalovv, viskas naujos 
mados arba maino ant 2 po 4 kamba
rius, arba priimsiu lotą arba auto
mobilių kaipo pirmą įmokejimą. 6948 
S. Artesian Avė.

LOVEL Avc., 2 flatų namas oc
tagon frontu, mūrinis, 2 karštu van
deniu Šildytuvai, 5—6 kambarių, 
gatvė ir elė cementuota ir apmokė
ta, lotas 31X125, kaina $13,500, 
cash $2,000. Haave, 2346 N. Cicero 
Avė. Capitol 2510.


