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Japonija padariusi 
slaptą sutartį su Pe

kino diktatorium
Tariamos sutarties sąlygomis, 

už paskolą čang Tsolinui Ja
ponija gauna protektoratų 
Kinų rytų kraštams

Perkūnas užmušė 8 
moteris po medžiu
BERLYNAS, geg. 25. — Už

ėjus lietaus ir perkūnijų aud
rai. keliolika dirbusių lauke mo
terų sttl>ėgo pasislėpti po dide
liu medžiu. Perkūnas trenkė į 
medį, ir astuonias darbininkes 
užmušė, <. kitas astuonias pa
vojingai sužeidė. Nelaimė atsi
tiko netoli nuo I^indsbergo. >

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 25.
— Kinų nacionalistų spauda 
paskelbė tekstą tariamos sla|>- 
los sutarties, išdarytos tarp 
šiaurės Kinų diktatoriaus mar
šalo čang Tsolino ir Japoni
jos, šių metų vasario 19 dieną 
pasirašytos Japonijos ministe- 
rio Pekine, Kenkiči Jošizavos, 
ir maršalo čang Tsolino.

Tos slaptos sutarties sąlygo
mis, Pekino diktatorius čangas 
gauna iš Japonijos didelę pa
skolų ir kariuomenės pagalbų 
prieš Pietų Kinų nacionalistus, 
o už tai pripažįsta Japonijos 
protektoratą trims Kinų rytų 
provincijoms.

Viso sutarties yra dešimt 
straipsnių. Trumpai suglaudus, 
jie yra«toki:

Pirma, Japonija matanti, kad 
Kinai esą “raudonųjų” įtakoje, 
o tai esąs didelis pavojus toli
miems rytams. Del to Japo
nija norinti savo kariuomene 
padėti maršalui Čang Tsolinui 
ir Pekino valdžiai situaciją sta
bilizuoti. Tatai darydama, Ja
ponija pasižada respektuoti Ki
nų suverenybę, ir kai tik tvar
ka busianti įtvirtinta, ištrauk- Į 
ti savo kariuomenę iš Kinų že
mės.

Antra, Japonijos kariuomenės tą šeštadienį įvyko baisus spro-

Sprogimo anglies ka
syklose aštuoni ang
liakasiai užmušti

šeši pavojingai sužeisti, o dar 
aštuonių nesuranda ir mano, 
kad jie yra gyvi griuvėsiuo
se palaidoti.

WILKESBARRE, Pa., geg. 
25 — Vėl didelė nelaimė anglies 
kasyklose.

Hudson Coal kompanijos Co- 
nyngham šachtoj No. 5, North 
VVilkesbarre, šiandie įvyko 
smarki dujų ekspliozija, kurios 
astuoni angliakasiai buvo už
mušti, šeši kiti pavojingai su
žeisti, o aštuonių dar pasigen
dama. Manoma, kad tie aŠtuoni 
yra palaidoti griuvėsiuose.

Aštuonių užmuštųjų kūnai 
buvo sprogimo sudraskyti į ga
balus. Jie buvo pažinti tik pa
gal numerius ant jų saugiųjų 
lempų. /
Iš Mather kasyklų išimta dar 

penki kūnai
MATHER, Pa., geg. 25. — Iš

: -j

[Atlantic and Pacific Photo]

Bilibit kalėjimas Maniloj, centralinis kalėjimas Filipinuose. Tai 
yra vienas didžiausių kalėjimų pasauly, turys apie 3,000 kalinių.

Pasibaigė Alzatijos

Pietų-Šiaurės armi
jos grumiasi šimto 

mylių frontu
Japonija siunčia kariuomenę j 

čingčau neleisti pietiečių šiau
riečių kovai persimesti j Man- 
džuriją

Jack Sharkey metė“"
autonomistų byla promoterį Richardą

HONiKONGAS, Kinai, geg. 
25. — šiaurės Kinų armijos 
pradėjo grumtis su Pietų Kinų 
nacionalistų armijomis šimto 
mylių frontu, nuo Tingčau, 
Pekino-Hankovo geležinkely, ry- 
tųlink per Ilokienų iki Tsang- 
čau, Tientsino-Pukovo geležin
kely.

Japonija pasiuntė stiprų ka
riuomenės pulkų į čingčau, Man- 
džurijoj, ginti vartus j tų pro
vinciją, kadangi ji yra pasiry
žusi neleisti Kinų šiauriečių ir 
pietiečių tarpusavio kovai per
simesti į Mandžuriją.

Į Tientsinų atvyko aštuoni 
šimtai Japonijos trečiosios di
vizijos kareivių, o šiandie lau
kiama atvykstant dar trijų tūk
stančių. Tuo budu japonai tu
rės Tientsine puspenkto tūk
stančio kariuomenės su dvylika 

ir devyniais karo aero-

Kongreso Darbai
Farmerių šelpimo Dilius palai

dotas: senatas parėmė prezi
dento veto

WASHINlGrrONAS, geg. 25. 
— Senatas šiandie vėl 1/alsavo 
vadinamą McNary-Haugen far
merių rėmimo bilių, kurį pre
zidentas Coolidge vetavo. Su
mušti piezidonto veto nepavy
ko, nes reikiamų dviejų treč
dalių balsų nesurinkta.

Senatas priėmė konferencijos 
raportą sumažinti taksus $222,- 
495,000, atmetęs proviziją, ku
ri leido visuomenei matyti pa
jamų mokesnių (menine tax, 
raportus.

Atstovų butas ir senatas pri
ėmė bilių, kuriuo einant Mus- 
cle-Shoals jėgos įmones turi ope
ruoti valdžia.

Lietuvos žinios.

Keturiolikos kaltinamųjų ketu
ri nuteisti kalėjimui ir 
mimui; kiti išteisinti

trė-
Susitarė su Fugazy; bokso rung

tynės įvyks Brooklyne liepos 
11 dienų

Lig 1965 metų New 
Yorkas turėsiąs 21 
milioną .gyventojų

COLMAR, Abatija, geg.
— Keturiolikos Alzatijos 
tonomininkų byla, kuri* trau-

NEW YORKAS, geg. 25. - 
25. Įgarsėjęs lietuvių boksininkas 
aii-

Mather kasyklų kuriose praei- kfsi trjg Hau
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Kinuose išlaidas padengia abi-; gimas, išimta dar penki kūnai,
dvi šalys bendrai. * į surasti po nugriuvusiomis uo-

Trečia, Japonija sutinka pa_; Jomis. Tuo budu iki šiol jau su-
skolinti maršalui čangui nuo rasta ir išimta is kasyklų 168
50 iki 1<K> milionų jenų (nuo žuvusių darbininkų kūnai. 
$25,(MM),000 iki $50,000,000), iš 
8*/,', kampanijai prieš Pietų Ki
nų nacionalistus.

Ketvirti!, Kinai pripažįsta ja
ponams teisę statyti ir operuo- Į 
ti geležinkelius šiaurės Kinuo
se, ypač Čihli, Šantungo, Kiang- 
su ir Mandžurijos provincijose. 
Be to, Kinai pripažįsta japoj” 
nams teisę gyventi visoj Man- 
(ižurijoj, rytų Mongolijoj, šan
tungo ir Fukieno provincijose, 
kartu su pirmenybės teisėmis 
atidaryti kasyklas, ekspluatuo- 
ti miškus ir plėsti pramones.

Penkta, Kinai pasižada neuž-1 
leisti jokios salos savo pakraš
čiuose bet kuriai trečiai ša
liai.

šešta, Kinai sutinka niekam 
neduoti amžinai Darieno ir Į

vakar pasibaigė. Visi jie Inivo 
kaitinami dėl konspiravimo 
prieš Francijos valdžią. Dešimt 

i kaltinamųjų buvo išteisinti, o 
keturi vadai nuteisti vieniems 

'metams kalėjimo ir po to pen- 
korieiris metams trėmimo iš Al-

Venizelos sutiko 
bandyti sudaryt 
Graikų kabinetą

Nuteisti yra Dr. Eugene 
Ricklin, Alzatijos landtago pir
mininkas ir buvęs Vokietijos 

' reichstago deputatas, ir Joseph 
| Rosse, abudu nesenai išrinkti 
i Francijos parlamento nariais; 
; kunigas Fasshauer, kaltinamas 
dėl priėmimo pinigų iš Vokie
tijos, ir Paul Schall.

ATĖNAI, Graikija, geg. 25
- Eleutlierios Venizelos senas!kau’in^ 
graikų politikas, sutiko bandyt deJ priemimo pinigų iš Vokie- 
sudaryti naują valdžią. Jis lai- |ijos> jr Pau, S(.|ul||

I kė ilgų konferenciją su respub-,
’ likos prezidentu Konduriotisu, Į Teismui paskelbus nuospren- 

pat ardama s paleisti parlamentą i dį, žmonių minios lauke ties 
ir paskelbti naujus rinkimus. teismo rūmais padarė demon

stracija, į kurią buvo priver
sta įsimaišyti policija.

VYRO SU PAČIA KARAS; VY- 
RAS PAVOJINGAI SUŽEISTAS

--------  Lakūnas užsimušė, už
gavęs vėjo malūną

Jack Sharkey (Žukauskai) me
tė senąjį “promoterį” Tex 
Rickarda.

Jack’o manadžeris Johnny 
Buckley, nenorėdamas, kad Shar
key eitų kautis su Rickardo 
pasiūlytu kažin kokiu Compo- 
lo, argentiniečių, vakar nuvy
ko pas “promoterį” Humbertą 
J. Fugazy ir su tuoju padarė 
sutarimą, kad Sharkey kauta
si su tuo, katras laimės rung
tynes tarp Johnny Risko ir 
George Godfrey, kurios įvyks 
Ebbets lauke, Brooklyne, birže
lio 13 dieną.

Tų bokso rungtynių laimėto
jo ir Sharkey turės įvykti taip 
pat Ebbets lauke liepos 11.

NEW YORKAS, geg. 25. — 
New Yorko miesto plote, su jo 
arti 9 milionais gyventojų, jau 
dabar atrodo per ankšta, bet 
žinovai apskaičiuoja, kad iki 
1965 mėty New Yorko gyven
tojų skaičius užaugsiąs iki 21 
miliono. Bet tada didžiojo N<ew 
Yorko plotas busiąs tris kar
tus didesnis.

“Čeką” areštavusi 
daug buvusių rusų 

aristokratų
MASKVA, geg. 25. Sovie 

tų Ge-Pe-U (slaptoji policija) 
suėmė daug buvusios rusų aris
tokratijos narių, kurie buvo su 
simetę S'ergiejeve, keturiasde 
šimt mylių i žiemius nuo Mas
kvos, garsiame savo senove 
vienuolynu.

Tarp areštuotų buvo knia 
zis Golicyn, grafas šidovsky ii 
daugelis kitų, kurių vardai ne
paskelbti.

Kampaniją prieš buvusiąja 
aristokratiją veda ypač laik
raštis Babočaja Gazieta.

Ūkininkų sąjungos 
didvyrių darbai
Patys sudegino sandėlį

KAUNAS. [MVŽ]. — Skai- 
ytojai atsimena, kųd rudenį 
Rokišky sudegė Ūkininkų Są- 
ungos Rokiškio skyriaus san- 
lėlis. Sudeginimas iš karto pa- 
iirodė labai įtartinas.

Kaip praneša dabar “D. K.’’, 
ardymas nustatęs, kad sandė- 
į padegę patys Ūkininkų są- 
ungos skyriaus valdybos na- 
iai, kurių priešaky buvo pa
garsėjęs dabar Rimša, kuris 
•»u svetimais pinigais paliego 
ižsienin.

Tardymo daviniais remiantis 
eismas nubaudė Rimšą ir Gor- 
loną kalėjimu. Rimša už 4,000 
itų užstatą buvo iš kalėjimo 
inleistas. Pasinaudodamas lais- 
/e, Rimša dar daugiau pagro
ję pinigų ir pabėgo užrube- 

žin.

Rokiškio ūkininkų sąjungos 
urmininkas Rimša, kuris pa- 
jėgo su 80,000 litų, krikščio- 
lių tarpe buvo dievinamas. Vi- 
os apylinkės kunigai butų da

žę galvas nukirsti, jei kas bu- 
,ų įminęs jo pasielgimą. Mat 
limša mokėjo klebonams įtik 
;i ir daug poterių bambėdavo.

NUBUDĘS PAMIŠĖLIŲ LIGO
NINĖJ PASIGEDO $1,200

-------------—rr——5——

Du žmonės užmušti 
traukiniui susikūlus

Senatas priėmė $150,- 
000,000 papildomojo 

biudžeto biliy

DYER, Ind., geg. 25. Mo 
non traukiniui, ėjusiam iš In 
dianapolio į Chicagą, užgavus 
sunkų vežimą ir susikūlus, bu 
vo užmušti mašinistas Ballen- 
gar ir peČkurys Crowder. Pa- 
sažieriai buvo smarkiai sukrė
sti, bet laimingai ne vienas ne
buvo sužeistas.

25.WAS'IMNKiTONAS, gęg.
— 'S’enatas vakar priėmė antrą 
$150,000,000 papildomojo biud
žeto bilių. Tos sumos 15,000,- 
000 skiriama darbams Mississi- 
ppi upės tvanams reguliuoti.

Lakūnas užsimušė jo 
aeroplanui nukritus

Rockefeller uždaro 10 
anglies kasyklų

Išmeta iš darbo 2,500 anglia
kasių Pcnna. ir W. Va.

Lietuva pasikeitė su 
Lenkija politiniais 

kaliniais
KAUNAS. Gegužės mėn. 

j d. 14 vai. Varėnoj įvyko pa
sikeitimas politiniais kaliniais 
arp Lietuvos ir Lenkijos, kėn
iai perdavė musų Raudonojo 
iryžiaus atstovui Igną Berna- 
avičių, Steponą Go’enkevičių, 

Florijoną Turonį ir Laonardą 
Kaziu kevičių.

Iš lietuvių pusės lenkams bu
vo perduoti Bertoševičaitė Me
lanija, Kulikauskaite-Drelingic- 
lė Jadvyga, Ciemnolonskaitė- 
Kunigelienė Antonina ir Bieliau
skas Kazys.

ALBION, Mich., geg. 25. — 
vietos ligoninę atgabeno

Port Artūro uostų, kuriuos da- Johną Novakų, 34 tnetų am-Į
bar laiko “nuomoj” Japonija, ižiaus, ir jo pačių Marę, 44 me- _

Septinta, Kinai sutinka Tsing- tų amžiaus. Abudu pašauti; vy- i ^^“netoli nuo Lipino,' at-

LISABONAIS, Portugalija, 
geg. 25. — Karo aeroplanas,

tao ir Kiaočau įlankos sritis ras turbut nebeišliks gyvas, 
išnuomoti Japonijai 99 me
tams.

Susibarę namie, juodu ėmė 
šaudytis, nesilaikydami jokių

. A ... . ., , duelio taisyklių.Aštunta, Kinai prižada ne
statyti jokio geležinkelio para- 
leliškai su japonų geležinkelio 
linija pietų Mandžurijoje, arba | 
bet kuria kita linija, kurią ja
ponai įsteigtų Kinuose.

simuše j vėjo malūną. Pilotas 
kap. Aragon užsimušė, o jo me
chanikas pavojingai užsigavo.

POTVYNIAI KANADOJE ATKASĖ PRIEŠISTORINĮ 
PĄ ISPANIJOJE

KA-

KALAiMAZOO, Mieli., geg. 
25. — Policija suėmė ir padė
jo kalėjime vienų George Mi- 
chaels, 46 metų amžiaus vy- 
rą, kaltinamų dėl pavogimo iš 
vieno Kaiamazoo State Hos- 
pital paciento $1,200.

Skundėjas sako, kad iMichaels 
buvęs pakvietęs jį pusryčių, ir 
kas po to atsitikę, jis nieko 
neatsimenąs, ligi atgavęs są
monę valstijos ligoninėje ser
gantiems proto ligomis.

Suimtas Michaels prisipažino 
pinigus pavogęs, bet jau juos 
ir išleidęs.

NEW YORKAS, geg. 25.
Aeroplanui nukritus netoli nuo 
Curtis Field, užsimušė lakūnas 
Herbert C. Doyle, Sleeper Radio 
kompanijos pirmininkas.

NEW YORKAS, geg. 25.
Consolidation Coal kompanija, 
kurią kontroliuoja John D. Ro
ckefeller J r., paskelbė, kad ji 
uždaranti dešimtį savo kasy
klų — ketverius Somerset apy
gardoj, Pennsylvanijoj, ir še
šerius Fairmount srity, \Vesl 
Virginijoj. Iš darbo tuo budu 
bus išmesta apie 2,500 anglia
kasių.

Kinuose nužudyti 
šeši komunistai

dar

COLI)WATER, Mich., 
25. — Gage ežere, netoli 
čia, prigėrė farmerio vaikas, 
Almon Starett, 14 metų am
žiaus.

geg.
nuo

CHICOUTIMI, Que., Kanada, 
geg. 25. Potvynių padėtis 
St. John ežero srity pasidarė 
labai rimta. Ties Roberval eže
ro vanduo pakilo dešimt pėdų, 
užliedamas plačiausias apielin- 
kes. /

SANTANDER, Ispanija, 
25. —- Darydami kasimus 
bininkai Čia rado didelę 
pilną priešistorinių 
griaučių.

geg- 
dar- 
olą, 

žmonių

Brazilijos prezidentas serga
RIO DE JANEIRO, geg. 25.

— Prezidentas "Luis susirgo 
apendicitu. Jam tuojau pada-

Farmerio gyvuliai sudegė
j HAiRVEY, I1I.,‘ geg. 25. — 
Per smarkią perkūnijų 'audrą 
vakar žaibas uždegė netoli nuo 
South Holland gyvenančio tar
me rio tvartus. Sudegė trys ar
kliai, dvi karvės ir daug viš-

LAIVŲ KOLIZIJA UPĖJ

MADISON, Ind., geg. 25. — 
Ohio upėj susidūrė pasažieri- 
nis garlaivis Cincinnati su vel
kamuoju laivu Belfont. Vie
nas žmogus buvo užmuštas, du

^0 R H s:....   ■ ■ — - ■ ■ — .......
Chicagai ir apylinkei fede

ralinis oro biuras Šiai diena! 
pranašauja: 

t

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau po pietų; sekmadienį gra
žu ir šiltu; vidutinis mainąsis 
vejas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 48° ir 55° F.

šiandie saulč teka 5:21, lei
džiasi 8:12. Mėnuo leidžiasi 2:01

KANTONAS, Kinai, geg. 25. 
— Stengdamos visai išnaikin
ti komunizmų Kvantungo pro
vincijoje, karo vyriausybe su
ėmė ir nugalabijo dar šešis ko
munistus, jų tarpe geležinke
lio darbininkų unijos vadą. Pen
kiolika kitų, jų tarpe dvi mer
gaitės, vidurinės mokyklos mo
kinės, dar laukia teismo.

Bombos Meksikos kongrese
MEKSIKOS MIESTAS, geg.

25. — Atstovų buto prausyk
los kambary vakar vakarą spro
go dvi bombos, žmonių 
kas nenukentėjo.

nie-

ASUNiCION, Paraguaja, 
25. — Čia įvyko duelis kardais 
tarp dilės ministerio ir Peru- 
vijos karo attache. Abudu bu-

ft'eff.

ryta operacija. tų. pavojingai sužeisti. ryto. vo sužeisti.

Priims kiniečius i West 
Point karo akademiją

WASHIMiTONAS, geg. 25. 
—• Prezidentas Coolidge šian
die. pasirašė du biliu, kuriais 
karo sekretorius autorizuojamas 
priimti į West Point karo aka
demiją mokytis du Kinų ir du 
Siamo pavaldinius. Kandidatai 
bus atitinkamų valdžių paski
riami. . ( i J

NUBAUDĖ MOKYTOJĄ Už 
MUŠIMĄ MOKINIŲ

BEDFORD, Ind., geg. 25. — 
Teismas nubaudė viešosios mo
kyklos mokytoją Millardą Tay- 
lorą penkiais doleriais pabau
dos ir teismo lėšas sumokėti 
už tai, kad sumušė vieną mo
kinį.

Už vaikų mušimų tasai mo
kytojas jau ir pirmiau buvo vie
ną kartą baustas.

Tiroliečiai sudraskė 
Italijos vėliavą

VIENA, Austrija, geg. 25. — 
Insbruke italai, minėdami Ita
lijos paskelbimo karo Austri
jai 1915 m. gegužės 24 d. su
kaktuves, ant savo konsulato 
vakar iškėlė Italijos vėliavą. 
Minia insbrukiečių, daugiausiai 
studentų, susirinko ties kon
sulatu sukaudama ir švilpda
ma, nutraukė vėliavą ir sudra
skė. Policija pagaliau minią iš
sklaidė. •

200 šeimų be pastogės 
dėl audros Alabamoj
BIRM'INGHAM, Ala., geg.

Ž5. —r Alabamos vakarinėje da- 
ly siautė smarki audra, pada
riusi didelės žalos. Apie 200 šei
mynų liko be pastogės.

ČEMPIONAS: SUVALGĖ TRIS 
KVORTAS AISKRYMO

BOSTON, Mass., geg. 25. — 
“Aiskrymo” valgymo rungtynes 
vakar čia laimėjo vienas auk
štas, laibas Bostono technologi
jos studentas, Fred Smith, iš 
Kansas City. Jis suvalgč tris 
kvortas ledų grietinės.

Bet po to per visą naktį te
ko jis šildyti karštomis bon- 
komis.



Pranešimas Draugams
Šiuomi pranešame savo drau

gams, kad M. Matulauskas už
laiko Gasolino Stotį ant Archer 
Road, tarpe l.emont ir t/ockport, 
Illinois. P-nas M. Matulau
skas yra žinomas ir geras pažį
stamas Bridgeporto žmonėms ge
rai; patarnavo savo tautiečiams 
būdamas krautuvėj, taipgi su
teiks malonų patarnavimą šioj 
naujoj vietoj. Keliaujanti pro ša
lį, sustokit pasilsėti, nes čia mes 
užlaikysime minkštų gėrimų, už
kandžių, cigarų ir cigaretų.

Decoration Day (Puošimo die
noj) čia yra gera vieta dėl pai
kinimo automobilių ir poilsio ant 
tyro oro.

Matulauskai užlaiko ir DRY 
GOODS STORA, 3356 S. Halsted 
St. Visada yra pasirengę su
teikti malonų patarnavimą savo 
tautiečiams.

Visus . maloniai kviečiame at
silankyti kaip į naują vietą, taip 
ir seną krautuvę.

Labai dėkingi esame visiems 
savo draugams, kurie mus parė
mė musų biznyje praeityje ir ti
kimės Jūsų paramos ateityje mu
sų naujame biznyje.

Savininkas M. J. Matuiauskas 
3 mylios nuo Lemonto ir viena 
mylia nuo Ix>ckport važiuojant j 
Chicago.

MES PAKELSIM

7 PĖDU AUKŠČIO

jūsų 
namų 

ir pamu- 
rysim

Mei j m uty ii m cementini
yražiali blokiaii. Idealine 
ir cementinei vrindii. M ei 
nai viaą darbi), ir užiraiiddlnti koatume- 
riai junų aptellnkrj irali 
v imi darbas Karantuolaa.

painitlų m 
lankui, durti 
allikiime pil

tai paliudyti.

Veikit dabar! Sutaupykit pinigų! 
N-5-24-2H Gaukit inuių kainai ir 
pmitikiiiikit. Atiiijikit kupolu) arba 
telefonuokit. Musų atitovai. atvažiuos 
ir lAaiikini. Be atsakomybės dėl jūsų.

Vardai .............................................................

Telefonas .......... ....................................

Atvažiuokit dienų .......  vai........

La Šalie Foudation
Builders, Ine.

17 N. La Saite St.
Dearborn 1037

tiaisinkites Naujienos!
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

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

i Southampton kas Sereda vienu ir.milžinų ekspresinių laivy 
Berengaria Aquitania Mauretania .

o paskui saužemiu j Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai j 
Izmdoną kas Pėtnjčią 
nauji, aliejų varomi lai
vui. Trečios klesos laiva
kortės j abu galų iš

CUNARD LINE

New Yorko j Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė., Chicago

šeštadiępis, geg. 26, 1928

Mokyklų orkestrų 
kontestas

Dabar Joliet, III., eina viduri
nių (High School) mokyklų 
orkestrų kontestas. Jis prasi
dėjo užvakar ir baigsis šiandie. 
Kontestas yra perduodamas 
per radio iš WLS stoties. Kon- 
teste dalyvauja apie 40 orkest
rų iš visų šalies dalių, ir čia 
bus išrinktas geriausia mokyk
lų orkestras visoje Amerikoje. 
Sprendėjai yra pasižymėję or
kestrų vedėjai, kaip Sousa ir 
k. Kontestu rūpinasi tam tik
ra organizacija, kuri rūpinasi 
pakėlimu muzikos. Tarp daly
vaujančių konteste orkestrų 
yra vaikų pataisos namų ama
tų mokyklos Lansing, Mich. 
Tas orkestras pasirodė esąs 
geriausias mokyklų orkestras 
visoje Michigaų valstijoje.

Be nacionalio kontesto yra 
dar daromi valstijų mokyklų 
orkestrų kontestai. Tuose kon- 
testuose dalyvauja kasmet apie 
500 orkestrų. Trys geriausi 
orkestrai valstijoje gauna tro
fėjus. Nacionaliniame kontes
te dalyvauti užsirašė 180 or
kestrų 12 valstijų. Tie orkest
rai pirmiausia atlaikė valstijų 
kontestus ir tik geriausi vyko 
į nacionalinį kontestą Joliet, 
111. Joliet konteste dalyvauja 
apie 2,000 muzikų.

Muzika 
vaikus ir 
ganizuoti 
mokyklų,
nusikaltėliai savo pataisos mo
kykloje Lansing, Mich, suorga
nizavo savo orkestrą ir vaikai 
taip pamėgo muziką, kad jų or
kestras į trumpą laiką liko ge
riausias mokyklų orkestras vi
soje valstijoje. Net ir suaugu
siems labai naudinga muzika.

■ Pennsylvanijos beprotnamy ta
po suorganizuotas orkestras ir 
pirmais metais apie 80 nuoš. 
orkestro narių liko paliusuoti 
iš įstaigos, kaipo pilnai proti-

daro didelės įtakos į 
todėl stengiamasi or- 
orkestrus prie vįsų 
Net ir nepilnamečiai

MIIKIIIIIIIIII tttttl
Ka Eudeikio Vardas Reiškia

LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą
K

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite
EUDEIKĮ

Eudeikio vadovaujamas laidotuves galite tuojau 
pažinti savo atsižymejimu. 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.

malonumo ir 
širdingumo, užtai šiuomi norė
čiau išreikšti širdingą padėką 
visiems mano prieteliams ir 
mano koncertų rengėjams, rū
dingai esu dėkingas visiems

tapo suorganizuotas Iš lengviau- patyriau daug 
aiai sergančių, bet visgi muzika 
labai daug prisidėjo prie pa
greitinimo pilno pasveikimo.

Muzikos mokyklose mokini
mo judėjimas tiek prasiplėtė,
kad ties Traverse City, Mich.,: mano koncertų rėmėjams, rė- 
tapo įsteigta tam tikra 50 akrų mėjams ir koncertuose daly- 
kempė, National High School viams. Visiems ačiū. Gražio- 
Oreheatra Camp, kur. talentin- mis mintimis vaduodamasis 
gesni mokyklų orkestrų nariai 
gali praleisti vasaros
gas ir toliau lavintis muzikos, 
dalyvaujant kempės orkestre, 
kurį mokina žymiausi orkestrų 
vedėjai. Kempė pasilaiko iš 
aukų.

atosto-

Atsisveikinimo ir 
padėkos žodis

Jau mano koncertų eiga šioj 
šalyj baigiasi. Paskutinieji 
koncertai bus gegužės 27 die
na VVeatfielde ir gegužės 29 
dieną Lawrence, Mass. Birže
lio gi 8 dieną sėdu laivan Ma- 
jestic ir gryžtu Lietuvon.

Lankydamasis po {vairias ko
lonijas Suvienytose Valstijose

4-TA METINE 
MOTERŲ 

PASAULINĖ 
PARODA

Gegužio 19—26 (apart 
nedėldienio) 

300 Gražiausių Parodų 
Atlankykit svetimkalbių skyrius 
Specialis programas kasdie nuo 

12 dienos iki 10:30 vakare

COLISEUM
įžanga 50c. — vaikams 25c.

gryštp Lietuvon. Paskutinis 
mano pageidavimas yra, kad 
kada nors mes visi galėtume 
sueiti Lietuvoje, vėl pasimatyti 
ir patys galėtumėme patirti 
Lietuvoje dailės-muzikos dirba
mąją dirvą.

Ligi pasimatymo Lietuvoje.
Su pagarba

—Antanas Sodeika.

. Ar Gavot Savo Dali .

MUSU DIDELIO KAINU ATPIGINIMO
Už Dantų Darbą Be skausmo

O jei ne, tai paskubėkit ir gausite jas tuojau ir tuo budu galit su
taupyti daug pinigų. Atsiminkite, kad nereikės kentėti skausmo — 
musų be skausmo gydymo metodas pilnai tai užtikrina. Musų 
dentisterijos darbas yra geriausis ką už tuos pinigus galite gauti.
Krown ........... $4.50 ir daugiau
Užpylimas .... $1.00 ir daugiau
Pleitoa ........... $7.50

Darbas Tiltelių

■Sir

Geriausia tiltelių darbas ką 
galite gauti už tuos pinigus, 
I ra jums dabar pasiūloma 
abai pigiomis kainomis — 

tik pagalvokit apie tai I

Specialiai $50 vertės
Pilnai garan-
tuotas darbas

Didžiausi vertė mieste
ChicaKO, H.

XXZXXXXXXXXXXXXXXYXXXXX xXX 

čia Yra Tvirtumas!

Dantų
Dantų•
Dantų

Traukimas
Užpylimas 
Gręžimas

BE SKAUSMO
Egzaminavimas Dykai. Rašyta garantija už 

kiekvieną darbą
Naujausias be skausmo metodas — Lengvais išmokėjimais — 

Fleitos pataisomos už $1.50
Tel. Monroe 4484

KOGEN - SYSTEM - DĖNTISTS
1105 West Chicago Avenue

Kampas Milwaukee Avenue Antras aukštas
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

IIESSO
Viršija Išpardavime Visus “Sixes”

M •

Didžiausios Vertės
Pripažintas Visame Pasaulyje ...

EUDEIKIS

Svarbiausias dalykas koks yra pasakytas apie 
Essex, tai yra pasakytas pirkėjų, kurie pirko dau
giausiai 6 cilinderinius ir tai padarė didžiausią 
kompeticiją automobilių istorijoj.
Daugelije teritorijų Essex jšparduota daugiau negu 

% kitų “Six” 2 prieš 1. Ir tik su menku įvairiavimu, 
ši pirmenybė yra visoje šalyje ir visame pasaulyje. 
Vienatinis prestyžas praeityje šio didžiausio pasi

sekimo, tai yra publikos pri
pažinimas, kad Essex visuo
met stovėjo savo vertėje, o 
dabartiniu laiku yra pirmu
tinis savo vertėje.
Tik apžiurėjus ir pasivažinė- 
jus su Essex Super-Six, tuo
jau pastebima pažymiai ver
tės, gražume, veikime, pato
gume ir tie dalykai pertikri
na publiką.

ESSEX
SUPER-SIX

Coach - - - *735
Sedan (4-Door) 795
Coupe - - - 745

(Rumble Seat $30 extra)
Ali pricet f - o. b. Detraif, plūs 

u>ar excii* tax
Duvtrt can pay for care aut of 

Income at lou eet available 
charg. for hderfit, 

hanaling and 
inaurance

DIDYSIS OFISAS:
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. Yards 1741 ir 1742

Essex-Super Six turį lietuviu departamentą, K.uomet jus atsilankysite j pardavimo, kambar) 
reikalaukite lie tuvio pardavėjo, ‘•t. • • ” ' ;•’<* ■ \ • *

Klauskite Mr. Montvid

T-

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield 

Avenue 
Lafayette 0727

SKYRIUS
3201 Auburn 

Avenue 
Boulevard 3201

SKYRIUS 
1410 S. 49th Ct 

Cicero 
Tel. Cicero 3794

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

VELTUI Dabar
I

Gausite High-bąli 
stiklą 25c. vertės 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tą 
stiklą šiandie.

THE PILZENBRAU CO.. CHICAGO

Specialia pasiūlymas vertei iroms.
Phone Ilaymarket 8335

xmxxxxixxxxxxxiixxxxxm

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su. Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis ,turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas - specia
liu gydymu kuris 
suedipVina nervus 
teikia stiprumo silp
niems 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, 
Criliy Building

Imkite elevatorių iki penkto aukžto. Vyrų 
priėmimo kambarys 5OČ,—Moterų 508. Ofi
so valandoR kasdien nuo 10 ryto iki 5 va
kare. Nedfilioniii nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedfilyj. Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

M
H
M
M
h
1
H

M

M

M

M 
M

Reumatizmas 
Sausgėlė

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street •

M
M
M
M

J CHICAGO, ILL. !Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

T.eatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai įtaisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street
Atdara dieną ir naktį 
Phone Boulevard 4552
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Viena Iš Laimingųjų 
Skaičiusių Šias 

Eilutes
Mrs. Sukits rašo iš Pittsourgh, Pa.: 

“Laiminga, kad laikraštyj pamačiau 
jūsų pasiūlymą. Bandžiau jūsų sem- 
pelinį buteliukų, buvau visiškai pa
tenkinta, po to pirkau butelį ir taip 
toliau tęsiu, nes pradėjus imti tuos 
įstabius vaistus pasiliuosavau nuo 
nevirškinimo. Aš rekomenduoju jį 
savo draugėms.“ Trinerio Kartusis 
Vynas pašalina nevirškinimą, blogų 
apetitą, sukietėjimą ir panašius vi
durių trubelius. Rašyk Jos. Trinei 
Co., 1333 So. Ashland Avė., Chicago, 
III. ir gausi nemokamą sempelj. įdek 
10c pašto lėšoms.
NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS 
Vardas.........................................
Gatvė...................................... —..
Miestas........................................

CHICAGOS 
ŽINIOS

I apie 50,00Q mylių, kuomet pri- 
vatis autas tepadaro tik nuo 
7,000 iki 8,000 mylių.

Jūsų saugumui

Ptrklt nuo mūiq olaeUo kai- j 
notnla. Copper coli raalnla *11- j 
dytuvu virtuvM boileriui, i 

Klauakite Pono MuiU. '

Praplės Plombinę '& 
Heating Supply So.
*Oo Mllwaukee Are., 

461 N. Halatet 84.
Haymarket 0076—0076

MŪRINIS arba MEDINIS
C1A — kiti l^cvais iš

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

Pakeliame namus, padedame konk 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar 
bas, perdirbame porčius ir sunpar 
(orius. Mielu noru priduosime ap 
skaitliavimą ant pareikalavimo—b< 
užmokesties. Mes einame visur, Chi 
cagoje ir j priemiesčius. Prisiųskit* 
savo vardą, adresą jeigu norite io 
formacijų.
Vardas ......-.... —■■■—.........................
Adresas .........................-.........—•——-

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

(Kaso policijos kimisionierius, 
Michael Hughes.)

Nuo gegužės 13-tos iki 19- 
tos dienos, 284 asmenys buvo 
sužeisti ir'15 užmušta autų ne
laimėse. Visas skaičius moto
rinių vežimų nelaimių nuo 1 
dienos sausio iki 19 dienos ge
gužės Chicagoje siekia 313 už
muštų ir 4,659 sužeistus.

Skaitlinės to paties laikotar
pio pereitais metais rodo, kad 
anuomet 274 buvo užmušti ir 
1,952 sužeisti. Nieko nebojąs 
greitas važiuotojas yra kalti
ninkas delei to, kad padidėjo 
ši galvažudystė daugumenėmis.

Jokis biznis nepateisina grei- 
| tesnio važiavimo, ne kad svei
kas protas ir miesto patvarky

mai leidžia. Visuomet laikyki
te savo karų geroje kontrolėje, 
ypatingai gi kai važiuojate vie
tomis, kuriose esama didelio su
sigrūdimo.

Pėstininkai visuomet privalo 
dabotis. Kai lipate iš gatveka- 
rio, tai pirmiau apsižiūrėkite, 
ar atvažiuojantys paskui jus 
autai ir t rokai sustos. Visuo
met sustokite ir pažvelgkite į 
abi gatvės pusi, pirm negu ei
site per gatvę ar bulvarų.

Trafiko signalus privalo pil
dyti ir pėstininkai. Jei nėra 
signalų, naudokite sveika pro
tų. Niekuomet nesitikėkite, jo- 
gei vežimo draiveris sustos, 
idant leidus jums praeiti. Pir
miau bukite tikri, o jei ne, tai 
geriau palaukti iki jis prava
žiuos.

“Stop” ir “Go” šviesos 
konvencijoje

“Stop” ir “go” raudonos 
ir žalios šviesos—tapo įtaisytos 
restoranų savininkų konvenci
joje,kuri laikoma Chicagoje, 
idant kalbėtojai nekalbėtų dau
giau kaip 2 minuti kiekvienas. 
Konvencija tariasi apie priemo
nes pakelti restoranų biznį, i

Štai kaip balsuojama
6 wardoje, trečiame precink- 

te. primary balsavimuose su
skaityta buvo, kad už Thomp- 
sono-Crovve grupės kandidatų 
Graydoną, šerifo vietai, paduota 
693 balsai. Perskaičius dabar 
paduotus balsus išnaujo, pasi
rodė, jog Graydon gavo tik 368 
balsus tam precinkte. Tai ve 
kaip sukama balsai.

Tarp Ghicagos 

Lietuvių
l— —------

Rytoj SLA. 6-to aps
kričio suvažiavimas

SLA. kuopų išrinktieji atsto- 
, vai į šeštą apskritį turės kon
ferenciją Indiana Harbor, Ind., 
2101 Broadvvay, cor. Deador St. 
Posėdis/ prasidės lygiai 1 :3O 
vai. po pietų.

Skaitlingai dalyvaukite visi.
—Delegatas.

Iš North Sidės
North Sidės Draugijų Sąri- 

šys turės garbės, kaip pirmu
tiniai, atidaryti Jeffersono “ro
jaus” vartus. Mat sąrišio įvyk
sta išvažiavimas sekmadienyje, 
geg. 27 d., į Jefferson girias.

Northsidiečiai nutarė šį išva
žiavimą parengti vieną puikiau
sių. Žada turėti programą, 
kurs susidės iš dainų, lenkty
nių, ir ristynių. Taipgi turė
sią pieno ir mėsos užkandžių 
ir visokių gėrimų. Muzikatai 
grieš visą dieną. Todėl, norė
dami linksmai laiką praleisti ir 
tinkamai pasilinksminti, važiuo
kime pas northsidiečius.

—Reporteris.
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AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS
Eig’hteenth Bond & Mortg’ag'e Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

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

Taxi savininkų kon
vencija

Greitas Patar 
navimas

Pirmi ir Antri Margiriai 
Paskolos ant namų 

Namų Apdruuda
Builders Investment 

Company
4184 Archer Avenue 

Phones—Lafayette 0580 ir 0010

Tcl. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

fllIlIlINIlHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Chicagoje, Sherman viešbu
tyje, įvyko konvencija taksi- 
kabų savininkų. Kbnvenicjoje 
buvo nurodyta, kad vidutiniai 
taksikabai metuose padaro

J. V. Barkauskas
Fotografas

Pasekmingai traukiame gru
pes ir pavienius. Reikalui 
esant einam į namus. Musų 
kainos prienąmos. Darbo ge
rumas užtikrintas Se- kyiečia-

■ me atarti ky t. *
4090Vi Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265

Pasinaudokite Proga
• I I

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

Brisk Parlor Mfg. Co.
a 3016 Archer Avė.

Biznio Tel. Lafayette 5053
*. a l

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

Tel. Lafayette 2584

Sučėtfysit nuo $40 doleriu iki 3166 dolerių
Nauji Okeh-Odeon lietu

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

ĮDAINAVO J. BABRAVIČIUS
26058

— Tenoras
Graži čia Giružė ir Atsigė
riau Arielkytės
Žydelis iš Vilkaviškio 
stelio ir 
Mergelės

ŠOKIŲ 
Vilniaus, 
Eini? Polka 
Sesutė, Valcas ir Visiems 
Tinka, Polka
Vestuvių Polka ir Jaunaved
žių Polka

ANTANAS VANAGAITIS
> Sharkis, Trys Vyrukai Susi

tarė ir Sena Jaunystė
> Pitrbora ir Kati Nėr Alaus

KARIŠKAS BENAS
Graži, Polka ir Geltonplau
kė, Polka

! Pirmo Pėstininkų Pulko, Mar
šas ir Senas Draugas, Mar
šas

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

Sveikas Ligonis ir Naujas 
Žiuponas
Laimė ir Nelaimė ir Bevai
kis
Scrantų Melagis ir Šv. Ro
kus
Bevaikis pas Daktarą ir Šmi- 
kis Dainininkas

ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY
BES OPEROS ARTISTAS,

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

ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY
BĖS OPEROS ARTISTAS, 

CH. SULGINAS
26029 Visur Tyla ir Oi Berneli, 

Vientury (duetas — V. Gri
gaitienė ir Sodeika)

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

Katalogą prisiunčiam Dykai

JOS F. BUDRIK, Ine.
MUZIKOS KRAUTUVĖ

3417 S. Halsted St.
Chicago, III.

26057

26059

26056
26O&&

26053

26054

26051
26052

26050

26019

26046

2GC43

26027

26028

26035

26040

Mie-
Pas Darželj Trys

MUZIKA
Valcas ir Kur tu

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 susidurt) kartus syvai, apsivėlia liežuvis, 
iš burnos eina nemalonus kvapus, o labiausiai iš ryto, deginimas 
širdies, miegustumas po valgio, galvos skaudėjimas, perdidelis šir
dies plakimas ir abelnas nusilpnėjimas.

Kuomet turite kelis ar visus tuos simptomus, Dyspepsija Tab- 
let No. 3, bus geriausia «lel jūsų gryduolč. šias gyfluoles g-iOite 
gauti asmeniniai arba prisiusime paštu už $1.

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

MALT JONIO - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del zindamų moti- 
i 4nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’Ū
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per 

’ Dr.B.McNicholas 
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

i
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbpr 1627

Dabar Pirkdami Freshman pas Budriką; į mėnesi laiko jus turėsite mokėti daug 
didesnes kainas už tokias pat Radios

. t • ’

Model G.—8

7 tūbos Eųuaphase AC. Electrikos Setas su 
12 colių įdirbtu Speakeriu 
buvo $195, dabar ..........................

$113
be tūbų, gražus Mahogony ar Walnus .

JOS

Model G.—6
7 tūbų Radio ir Elektrinis Phonografas, re
kordus groja jter tubus; taipgi Elektrinis 
motoras labai gražiai ir garsiai COOK 
groja, buvo $350, dabar ..............

cabinetas.

. F. BUDRIK, Ine.
DIDŽIAUSIS RADIO PASIRINKIMAS CHICAGOJE

3417-21 So. Halsted St Tel. Boulevard 4705
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily New» 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, I1L

Telephone Rooseveli 8508

Editor P.GRIGAITIS

UitiMkymo kaina:
Chicago ja — paltu:

Metams --- -----
Pusei metų -------------------
Trims mfineriama______
Dviem minėsianti ___ __ _

' Vienam minėsiu!
Chlcagoje per iineliotojuai

Viena kopija -----
Savaitei ___ ____________
Mlnesiui —. , , ___ ,

Suvienytose Valstijose, na Chicago- 
j^®, t u t

Matams ------ |7.00
Pusei metų .......   8.50
Trims minėdama  1.75
Dviem mėnesiams  1.25 
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitu

$8.01 
4.00 
2.50 
1.50
.75

8c 
18c 
75c

Subscription Kates:
88.00 per year in Canada.
87.00 per year outside of Chicago.
88.00 per year In Chicago.
8c. per copy.) 

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., undar the act of 
Marsh 8H, 1879

.75

uose

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidtia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IH. — Telefonas: RooseveJt 8600.

18.00 
4.00Pusei metų ____

Trims mineaiams  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su uisakymu.

ŠALIAPINAS IR PETRAUSKAS BERLYNE

Čia kalbėsime ne apie politiką.
Apie vidurį gegužės mėnesio Berlyne buvo pasta

tyta, rusų kalba, opera “Boris Godunov”, kurioje vy
riausias roles atliko gerai musų publikai žinomas Feo- 
dor Saliapin ir Kipras Petrauskas. Vokiečių spauda be 
galo giria didįjį rusų dainininką, bet taip pat karštai 
atsiliepia ir apie garsųjį Lietuvos operos artistą. Ji sa
ko, kad Petrausku (“samozvanco” Dimitrijo vaidmeny
je) nebuvę galima atsigerėti.

Kitas to įdomumo spektaklis buvo dar tas, kad cho
ras operoje “Boris Godunov” susidėjo iš Latvių tautos 
operos choro (iš Rygos). Vienas Berlyno laikraštis taip 
apie jį rašo:

“Kaip jisai vaidina, kaip jisai dainuoja, kiek
vienas skyrium artistas, kiekvienas įtikinantis sa
vo žmonišku naturalumu: ko nors panašaus Berly
no scenoje turbut dar iki šiol neregėta.’’ 
įdomi kombinacija, ar ne? Geriausias rusų artistas, 

geriausias lietuvių artistas ir latvių operos choras — 
Vokietijos sostinės scenoje!

Menas, kaip matome, irgi yra tarptautinis dalykas.

NUOŠIRDI PADĖKA
“L. Aide” įdėta amerikiečio J. K. Miliaus padėka 

oficialiam Amerikos Lietuviams Priimti Komitetui už 
jo suruoštą Klaipėdoje priėmimą atvykusiam iš Ameri-| 
kos lietuvių keliauninkų būreliui. Padėkoje tarp ko kita 
sakoma:

“Visų parvykusių amerikiečių vardu tariu di
džiausią ačiū, A. L. Priimti Komitetui, Klaipėdos 
muitinės (!) valdybai ir tarnautojams, Geležinkelių 
Valdybai ir visiems prie to darbo prisidėjusiems.”

je tuomet, kai organizavosi Vokietijos respublika. Tik 
socialdemokratų dėka galėjo įvykti Weimare steigiama
sis seimas, kuris davė Vokietijai dabartinę demokratinę 
konstituciją — su visuotinu balsavimu, ministerių atsa
komybe prieš parlamentą, spaudos, žodžio, susirinkimų 
ir organizacijų laisve ir t. t. Na, ar kas nors šiandie 
gali sakyti, kad šis Vokietijos socialdemokratų kūrinys 
pasirodė gyvenime nepritaikomas?

Prieš socialdemokratų programo reikalavimą, kad 
Vokietijos valstybės santvarka butų demokratinė res
publika, stojo kitos dvi priešingos srovės: tautininkai- 
monarchistai reikalavo monarchijos atsteigimo, o bol- 
ševizman nudardėjusieji “spartakiečiai” (dabartiniai 
komunistai) reikalavo sovietinės diktatūros. Bet ir mo- 
narchistai ir komunistai pralaimėjo. Baigiant devintuo
sius metus po Weimaro susirinkimo, demokratinė res-l 
publika Vokietijoje yra taip įsitvirtinusi, kad dėl jos 
ateities abejonių nebėra.

Taigi stambiausiąją dalį savo politinės teorijos Vo
kietijos socialdemokratai jau* įvykino. Dabar belieka 
tiktai tobulinti tą, kas jau atsiekta. O “Vienybės” re
daktorius dar nori, kad jie “bent sykį” įrodytų, jogei 
iš jų teorijų “bent kiek” esą tinkama gyvenimui! Ar ji
sai per šiuos devynerius metus miegojo, ar kas jam da
rėsi, kad jisai dabar kalba, kaip nuo mėnulio nukritęs?

Toliaus, jisai nori žinot, ką socialdemokratai darys 
dėl “komunistų šaldravimo”. Na-gi ar jisai negirdėjo, ' 
ką Prūsijos ministeris prezidentas Braun (socialdemo
kratas) ir vidaus reikalų ministeris Grzezynskis (sočiai- ! 
demokratas) iki šiol darydavo? Kai komunistai “šal- 
drauja” — užpuldinėja nekaltus žmones, kelia riaušes 
ar kaip kitaip peržengia įstatymus, tai socialdemokra
tų valdomoji Prūsų valdžia baudžia juos taip, kaip ir 
kiekvieną kitą pilietį. Bet įstatymų ribose komunistams 
leidžiama daryti ką tik jie nori: jie gali organizuotis, 
gali leisti laikraščius, rengti prakalbas ir demonstraci
jas, gali agituot, kritikuot, rėkaut (kada žmonės nemie
ga) ir važinėt, kiek tik jiems patinka, į Maskvą.

Šitą laisvę komunistai turi Prusnose ir jie turės ją 
visoje Vokietijoje, kai socialdemokratai įeis j reicho 
(visos šalies) valdžią. Socialdemokratai iki šiol užtarda
vo komunistus nuo valdžios puolimų tik dėl to, kad val
džia dažnai bausdavo juos neteisingai: už tą patį nusi
dėjimą monarchistas gaudavo keletą mėnesių kalėjimo, 
o komunistas — keletą metų! šitokio neteisingumo so-
cialdemokratai ir toliaus nepakęs.

Į Ar tai yra paslaptis, kurios “Vienybė” negali su
prasti? < , \

Skaitytojų Balsai
“NAUJAUSIA ŽINIA” KAUNE

Lietuvos spauda, kai dabar geresnieji Amerikos 
lietuvių laikraščiai Lietuvon neįleidžiami, yra labai 
menkai painformuota apie amerikiečių gyvenimą. Joje 
kartkartėmis pasirodo trumpos žinutės apie amerikie
čius^ paimtos iš vieno arba kito fašistuojančio organo, 
arba pripuolama kieno nors parašyta (dažnai visai vien
pusiškai) korespondencija. O kai ir tos medžiagos trūks
ta, tai Kauno redaktoriai patys pagamina “naujienų” 
apie amerikiečius.

Viena tokia “naujiena” tilpo Voldemaro oficioze 
po antgalviu: “Vienybė” Tobulėja. Tenai skaitome:

“Amerikos lietuvių tautinės minties laikraštis 
‘Vienybė’, einantis jau 42 metai, paskutiniu laiku 
žada pasidaryti dienraščiu. Ruošiasi taip pat prie 
pagrindinio jo pertvarkymo.”
Tas “paskutinis laikas”, kada “Vienybė” žada pasi

daryti dienraščiu, jau prasidėjo bene 8 ar daugiau me
tai atgal. Dabar jau ji ir žadėt paliovė.

Bet, žinoma, jeigu “tautinės minties” laikraštis, tai 
kur jisai tau netobulės!

TEORIJA IR PRAKTIKA

“Tobulėjanti”, anot Kauno fašistų, “Vienybė” rašo, 
kad didelis socialdemokratų laimėjimas Vokietijos rin
kimuose reiškia:

“Vokietijos balsuotojai visai geru upu išstūmė 
priekin socialistus. Tikslas gali būt labai aiškus: 
lai socialistai bent sykį įrodo, ar jų teorijos bent 
kiek galimos pritaikinti valstybinėn praktikom Ant
ra: ką socialistai darys prieš savo jaunesniųjų pa
dykusių brolių komunistų šaldravimus Vokietijoje, 
jei ligšiol jie (socialistai) puldavo valdžią už aštrų 
elgimąsi su komunistais?”
Vokietijos balsuotojai šitokių paikų klausimų so

cialdemokratams, žinoma, nestatė ir nestato. Jie sugal
voti Brooklyne, ir tai tokių žmonių, kuriuos negali pa
mokinti nei išmintingas žodis, nei gyvenimo patyrimas.

“Vienybės” redaktoriai, matyt, užmiršo, kad Vo
kietijos socialdemokratai jau ne vieną kartą buvo val
džioje ir jau daugeliu savo darbų įrodė, kad jų teorijos 
yra pritaikomos gyvenime. Jie, sakysime, buvo valdžio-

[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]K

Religija ir doringumas
Prof. T. VV. Horsley darė ty

rinėjimus ir surado, kad iš 
28,578 prasikaltėlių Anglijos 
kalėjimuose, tiktai 57 buvo 
laisvamaniai (“bedieviai”).

Viduramžiuose, kada religija 
buvo svarbiausia dalykas žmo
nėms, žmogžudystės ir karai 
eidavo veik nuolatos.

Pasirodo, kad religija nepa
daro žmonių geresniais. O tai 
veikiausia dėl to, kad yra leng
vas nuodėmių atleidimas: pa
šnabždėjai kunigui į ausį (dau- 
gelyj tikybų nei to nereikia) ir 
atliktas kriukis... ir vėl nekal
tas, kaip kūdikis! Aišku, kad1

------------- »---------------------
čia ko nors trūksta— trūksta 
aukštų principų, žmogus tu
rėtų vengti blogo ne dėl to, kad 
išvengus “keplos”, bet dėl to, 
kad blogai daryti yra bloga—- 
neunaras! žmogus turėtų per
siimti ta idėja, kad verčiau ne
tekti gyvasties, negu sulaužyti 
principų... Aišku, kad žmogui 
nepersiėmus prakilniais princi
pais nei religija nieko nereiškia, 
o laikantis kilnių principų ir 
be religijos galima būti doru— 
dar doresnių.

Sakyti, kaip kai kurie lais
vamaniai sako, kad gyventi 
gamtiškai, tai jau niekai—niako 
nereiškia. Griauti ne užtenka, 
reikia ką nors ir statyti.

Jeigu mes tikime į geresnę 
žmonijos 
sistatyti 
kuriuomi 
tobulyn...
daug priklauso nuo aplinkybių, 
bet vien ant jų atsidėti negali
ma. Reikia vadovautis kilniais

principais ir siekti-civilizacijos, 
kultūringumo bei tobulumo.

Jeigu žmonija ne tik pripa
žintų, bet ir praktikuotų tą vie
ną principą, tai viskas persi
mainytų... Užviešpatautų tikra 
Civilizacija ir Kultūra... Sako
ma, kad Konfucijus pirmas pa
skelbė, kad “Nedaryk kitiems 
to, ko nenori, kad kiti tau da
rytų!’’ Arba ta pati mintis ki
tais žodžiais 
artimą savo,

tariant: “Mylėk 
kaipo pats save!’’ 

—Rafaei Vai t te.

DVOK IA NOTOS, ATSIDUODA NOTOS. 
PRAKAITUOJA NOTOS KOJOS 

Kojų Dvokimu* — Nežiūrint kabi neinalo- 
nūn luitų, tikrai pražallnanin* i 4 arba S 
dienas. Priaiundianiak pakely) hii 
mala už SI. FOOT HEALTH, Room 
740 W. Madinon Ht., Chicago, TU.

nurody
ti—F

Karštos, Degančios 
Nležinčios Kojos!

jyjAGIŠKAS išradimas prašalina 
skausmų, prakaitavimą, degimą 

kojų iš syk. Prašalina minkštus ker
nus ir sumušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimų ir padaro ko
jas taip vėsias ir patogias, kad jums 
sunku ir tikėti! Nėra bėdos varto
jimui. Tik stebėtinai geras paude- 
ris kurį užbarstysit ant kojų. Su
teiks greit pagelbą. Parker’s Foot 
Care Šiandie visose vaisti- nėse ......................................... vOC

FDDT'CARF

X

GROSERNINKAI
SUTAUPYKI!

LAIKĄ IR 
PINIGU

Imkit sau kiaušinius, sū
rius, Smetoną, sviestą, sil
kes, rūkytą žuvį ir kitu£ 
produktus paprasta Marke- 
to Kaina. Netoli jūsų apie- 
linkės. Sviestas mušamas 
šviežias du syk dienoje.

Nepraeiki t pro šalį — at
lankyki! musų krautuvę, 
sutaupykit laiką ir pinigų.

rsbbh-bb-sss-!—a■?wi*-riiswj±x _j------------« .. .■."■jl-S—naa e*

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų Ir naujų ligų. Jei k i t* ' 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu 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 BĮ v., netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1018. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

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

NAUJAS PIANAS “BEGISTER1NG” — GULBBANSEN, 
groja su rolėmis, su rankomis ir su elektra, modelis 1929. 
Stebėtinai ištobulintas, groja daug geriau ir daug lengviau, 
kaip kiti pianai, kainos — .$295, $150 iki $1325. Apsimo
kės jums pamatyti, dabar rodomas musų krautuvėje.

Užlaikymui savo plaukų gražiais 
ir tankiais 
Naudokite 

faffles

Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Rtiffleš) J
Ar Jums Galvos Odą Niežti? 

Naudokite '

Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

Ruffles!
Ar Jys Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

Brunsvvic Badiola, 8 tūbų, su

.........$24 m

Vlctor Ortliophonic Victrola 
sykiu elektrinis Radio, 7 tūbų, 
nieko daugiau nereikia, tik pri
jungtu prie elekt- $248

Nauja RCA Radiola, 18, su< 

i“'”"'“ $137.50

$245už

Nauja Atvvater Kent AC elekt- 
rikinė, 8 tūbų $125

Frcshman fonografas ir radio, 
7 tūbų, elektri- 
krinė

Savininkas

S. WEINGER 
918—920 Maxwcll St 

Canal 0292—1298

ateitį,mes turime nu
sąli kokį nors kelią, 
galėtum eiti aukšty n-

Nors gyvenimas ir

Registruotas Aptiekorius

2557 W. 69th St. Telephone Hemlock 0318ANTRA APTINKA: ■
2316 >W. 69th' St. Republic 5H77

Nauja Aptieka Marquelle Park
2557 W. 69th St., kampas Rockwell St.

Buvusi Benošiaus aptieka perėjo j naujas 
rankas tapo pripildyta naujomis geriausio
mis prekėmis ir bus po asmenine mano prie
žiūra. Kiekvienam stengsiuos patarnauti 
kuogeriausia, kiek man leis ilgametis paty
rimas aptiekorystėje.

širdingai kviečiu kiekvieną lietuvį rei
kale kreiptis į mano naująją aptiekę.

Vaistai, Išpildymas Receptų, Smulkmenos, Fontanas

Nauja Freshman A C $97:
Sportan, 7 tūbų, fl* < 
AC už ..................

Senora 8 tūbų $219
Didžiausis pasirinkimas radio dabar ant parodos

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
‘ Pirkdamas pas mus daug sučėdysi ir gausi 

nuošimtį už cash

Bačkutės Pinigams
ir kitu

naugingų dovanų 
bus išdalinta

Dabokite šioje vietoje
sekamų savaitę

MANUFACTURING D A M kDISTRIGT U H P! I\CENTRAL
TRUSTINE KOMPANIJA

1110 West 35th Street Chicago, Illinois
Valstijinis Bankas Biržos Bankas

i
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DIDELIS PAVASARINIS PIKNIKAS
Rengia Balto Dobilo L. B. Kliubas

Nedėlioj, Gegužio 27 d., 11 v. iš ryto 
JUSTICE PARK

Visus širdingai kviečiame atsilankyti. Gi atsilan
kiusius mes stengsimės nuoširdžiai pavaišinti kaip 
tyro oro, taip skaniais valgymais ir gėrimais. Ga
lėsit linksmintis prie geriausios šokių muzikos. 
Įžanga 50c.

-II

Tarp Chicagos 
Lietuviu

Cicero
Laidotuvės

PIRMAS DIDELIS METINIS PIKNIKAS
Rengia L. T. D. Rūtos No. 1

Nedėlioj, gegužio 27, 1928
RIVER GROVE

Willow Springs, III.
Pradžia 10 valandą ryto

Rūtos Draugystei Komitetas kviečia visus senus ir jaunus iš 
visur atsilankyti, nes River Grove yra labai puikus daržas, kuris 
randasi ant pat kranto upės, kurioj galima žuvies pagauti ir links
mai pasišokti prie puikios muzikos.

PASTABA. Reikia važiuoti Archer Avė. Joliet karais iki 
Willow Springs Road, paskiau paeiti iki antrų trekių ir po deši
ne iki daržo. Kviečia KOMITETAS.

JUOZO ŽURONO MOKINIU 
KONCERTAS BUS NEDĖLIOJ

Gegužės 27. 1928,
Chicagos

LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJ

Pradžia 8:15 vakare.
Įžanga 50 centų

Programe dalyvaus 
apie 60 studentų

Smuikininkai, daini
ninkai ir pianistai

Juozas Žuronas laiko 
muzikos studiją 6409 S. 
Kedzie avė. Jį visados 
galima rasti namie iš 
ryto nuo 9 iki 2 po pie
tų.

Pereitą trečiadienį įvyko a.a. 
Motiejaus Gavėnaičio laidfttu- 
vės. Kaip 1:30 vai. po pietų 
pradėjo rinktis pėsčių Ir va
žiuotų, moterų, vyrų ir vaikų. 
2J5 vai. prasidėjo laidotuvių 
ceremonijos, tvarkant jas p-nui 
Eudeikiui. Išnešta vainikai, ku
rių buvo gana daug. Dalyviai 
suprašyta vidun. Perstatyta 
kalbėtojas, M. Butvilas, pasa
kyti atsisveikinimą.

Na, ir pradėjo jis:
—Draugės ir draugai, imki

me pavyzdį iš draugo Gavėnai
čio (reiškia — visi turėjo mir
ti, ar ne? Pašalinis.). Jisai bu
vo darbo žmogus, kovojo už 
darbininkų reikalus, dirbo ang
lių kasyklose, priklausė unijai...

Ir dar kitokių nuopelnų pri
pasakojo, — būtent kad nepa
miršo nė Rusijos, gausiai au
kavo ir tt. Galų gale pasakė 
ačiū. Kuris girdėjo tą kalbą, 
visi susiraukę murmėjo, kad 
kalbėtojas nežino ką kalbąs.

Išneštas karstas, susitvarkė 
autai ir ilga eilė (apie 40 au
tų) patraukė j Tautiškas lietu
vių kapines. Kapinėse grabo- 
rius perstato kalbėti Gasiuną.

Pirmą kartą tą žmogiuką ma
čiau ir nenoromis veržėsi saki
nis “atleisk jam, Viešpatie, nes 
nežino ką kalba’’. Ir kur tų 
žmonių sensas Kapinėse, prie 
duobės rėžti tokius spyčius... 
net gėda. Geradariai, darbinin
kų užtarėjai, susirūpinę anglia
kasių unija, tai visur ir zeba- 
roja apie tai.

Prakalboms laidotuvėse/ aš 
nesu priešingas, bet kalbos tu
rėtų būti atatinkamos tokiam į- 
vykiui. Prakalba kapinėse pa
sakyti tu r būt yra sunkiau, ne
gu kur mitinge, nes reikalau
ja daugiau mandagumo, švel
numo. O tokie Butvilai, Gasiu- 
nai ir jiems panašus “spyko
riai’’ neturėtų maišyti savo po- 
itikos su mirusiais. Graborius 

juos turėtų perspėti, ir toks 
perspėjimas butų labai sveikas. 
Nes kapinėse tai ramybės vie
ta.

Kiek aš pažįstu aa. Gavėnai- 
tj per 12 metų, tai turiu pasa
kyti, kad jis žmogus buvo lais
vas. Aklai niekam netikėjo, gy
veno savo protu.

Velionies paliko duktė ir sū
nūs. Duktė jau išėjusi už vy
ro, Petro Janutavičiaus, pla
čiai eiceriečiams žinomo kaip 
“Big Pete”, kuris yra geras me- 
kanikas ir buvęs biznyje.

Kaip dėl tokios pažinties, tai 
ir laidotuvėms susirinko daug 
žmonių; atsilankė ir biznieriai. 
Jei ne tokie spykeriai, tai lai-

APVA1KŠCI0JIMAS

Lietuvių Tautiškų 
Kapinių

Seredoj, 30 dieną Gegužės (May) 
Decoration Day, 1928 
Prasidės 10:30 vai. iš ryto

Visi kviečiami dalyvauti. Taipgi ir piknikas kapi
nių naudai, kuris įvyks tą pačią dieną C. P. Surom- 
skio ir A. Lermotovičio darže,x Justice Park, III. 
Visus kviečiame dalyvaut ir paremti kapines, nes 
visas pelnas eina kapinių naudai. Piknikas prasi
dės 12 vai. dieną.

Visus kviečia KOMITETAS

BIBLIJOS
STUDENTAI

Nedėlioj, Gegužio 
27 d., 1928

Turėsime programą per ra
di© W. O. R. D., 252 m. Pra
džia lygiai nuo 2:30 iki 4 
vai. po pietų, Chicago light 
saving time.

Prašom visus pasiklausyti, nes bus 
nograma graži ir įdomi, grieš or
kestrą jaunuolių, giedos choras, solo 
r bus tema ““Laisvė žmonėms!”

Kulbės S. J. BENECKAS
Po išklausymo minėtos paskaitos, 

jus norėsit įsigyti tos paskaitos ko
piją, kad atsargiai galėtumėt tyri
nėti namuose. Kiekvienas šios pa
skaitos klausantis asmuo, kurs para
šys šiuo adresu: “Sargybos Bokštas”, 
W. O. R. D., Webster Hotel, 2150 
Lincoln Puik West, Chicago, Iii., 
laišką ar atvirutę su pareikalavimu 
paskaitos kopijos lietuvių kalboje, 
gaus veltui.

Garsinkitės Naujienose

NAUJIENOS, Chicago, III.

dotuvės butų buvusios ilgai mi
nėtinos. e

Beje, vėlioms priklausė Va
karinės žvaigždės pašalplniam 
kliubui, Ciceroje, kokiam ten 
kliubui Chicagoje, kuris neat
siuntė nė grabnešių. Tai drau
gijų didelis apsileidimas.

—Pašalinis.
t

Pamokslas kapinėse
šiomis dienomis Ciceroje mi

rė gerai man pažįstamas lietu
vis, kuris tapo palaidotas Lie
tuviškose Tautiškose kapinėse. 
Aš turėdamas truputį laiko, 
taip pat palydėjau savo gerą 
pažįstamą cicerietį.

Nuvyko laidotuvių procesija 
j kapines, išėmė karstą iš au
to, padėjo prie duobės, grabo
rius perstato kokį ten žmogų 
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pasakyti atsisveikinimo žodį. Iš
eina pirmyn mažas žmogelis, 
juodais ūseliais ir pradeda pa
mokslą :

“Mes darbininkai, mes pasau
lio vergai, mes turime organi
zuotis, kad pagerinti būvį ši
tam musų draugui”.

Iš šalies kas ten pastebi: 
“Tai kad jis miręs jau!”.

Spykeris betgi varo savo kal
bą:

“Mes darbininkai ir darbinin
kės, ir šitas buvo musų darbi
ninkas, šitas darbininkas nešė 
didelę naštą ant savo pečių, vi
są savo gyvenimą skaitė “Vii-

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

Naujausiu budu ir vaistais. Duodame go
riausius treatmentus galvai. lAgydome 
pleiskanas, sulaikome plaukti kritimą it* 
atgaivinamo plaukus. Geriausios pasek- 
mos. Ateikite Šiandie. Vai. O-O. Ned. 10 2.

INDIA LABORATORY 
1407 Milwaukce Avė., Chicago

nį” ir skaitė “Vilnį”, ir apsir
go, ir numirė”.

Mirusiojo artima giminaitė, 
apsiašarojusi, neiškenčia ir sau 
prataria:

GEGUŽINIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia

Dr-tė Atgimties Lietuvių Tautos Moterų ir Vyrų 
Nedėlioj, Gegužio-May 27,1928 
LEAFY GROVE, PAS KUČINSKĄ 

Pas Tautiškas Kapines
Kviečiam visus senus ir jaunus atsilankyti ir linksmai praleisti laiką 

prie geros muzikos, nes dabar yra linksmas ir sveikas oras. Kurie no
rės važiuoti troku, Uokas bus prie, 3517 Lowe Avė. įžanga veltui.

v Kviečia KOMITETAS.

ATYDA MILDOS TEATRO BENDROVĖS
" ŠERIN1NKAMS

GERBIAMASIS:—

“EXTRA” susirinkimas šėrininkų Mildos Teat
ro Bendrovės atsibus Birželio-June 17, 1928 m., Mil
dos Bendrovės name, 3140 South Halsted Street, 
Chicago, Illinois, 1-mą valandą po pietų.

•
Propozicija yra paduota pirkti namą mokant 

po $8 už serą. Šiame susirinkime bus jūsų užduotis 
balsuoti už šią propoziciją parduoti namą ir likvi
duoti Korporaciją, arba prieš šią propoziciją.

Ateidamas susirinkiman būtinai atsineškite sa
vo šėrus. Teiksitės būti laiku.

Su pagarba,

MILDOS TEATRO BENDROVĖ,
Per John P. Ewald, Sekretorius, 

840 West 33rd Street

5

“Ką tu čia dabar tauziji, tu
rėtumei suprasti, kad kapinėse 
kalbi.”

Pamokslas pasibaigė.
—Cicerietis.
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Grand Rapids, Mich.
—

I 
Vienas bolševikas., jau nudegė 

nagus: pralaimėjo bylą su'
SLA. 60 kp.

SLA. nariam} a* visai lietu
vių visuomenei jau yra žinoma, 
kad bolševikai kokiais nors su
metimais vadiiGdamiesi, visai 
bereikalingai buvo patraukę 
teisman SLA. 60 kp. Apie tai 
nekartą plačiai buvo rašyta 
laikraščiuose. Tūlą laiką atgal 
bolševikai savo spaudoje buvo 
apšmeižę SLA. 60 kp. valdybą
ir visus kuopos narius vien dėl
to, kad vienas jų kolega, K. 
Jakimavičius liko nepriimtas į 
SLA., nes pas narius kilo abe
jonė apie jo metus. Kuopos 
valdyba nepakęsdama tų šmeiš- 
tų parašė atsakymą, kuris til
po “Vilnyje”. Tame atsaky
me nieko neįkriminuojama, 
vien tik buvo pažymėta kodėl 
K. Jakimavičiaus aplikacija li
ko atmesta, būtent vien dėlto, 
kad niekurie nariai pareiškė, 
kad K. Jakimavičius yra senes
nis, negu pasidavęs aplikacijoj. 
Už tą K. Jakimavičius patrau
kė kuopą teisman, reikalauda
mas $10,000 atlyginimo, nes 
buk kuopa ardanti jo šeimyniš
ką gyvenimą, mat jis turi jau
ną pačiukę.

Byla liko užvesta pernai. Iki 
bylos nagrinėjimo praėjo arti 
metų laiko. Prisirengimas prie 
bylos nemažai pinigų ištraukė 
iš abiejų pusių. Teismas įvy
ko gegužės 16 d. Kuopa buvo 
pilnai prisirengus prie teismo 
ir turėjo visus įrodymus apie 
K. Jakimavičiaus metus, kaip 
iš Lietuvos, taip ir iš čia ir jau 
iškalno žinojo, kad K. Jakima
vičius bylos laimėti negali. Bet 
teismas vistiek turėjo įvykti. 
Kas gi pasirodė bylą nagrinė
jant?

Man neteko būti teisme, bet 
kaip pasakojo vienas liudinin
kas, buvo maždaug taip: Kuo-
met K. Jakimavičius buvo kvo
čiamas, tai jis kiek galėdamas 
stengėsi įrodyti, kad jis tikrai 
turi tiek metų, kiek jis yra pa
davus aplikacijoj. Bet kuomet 
pašaukė kuopos liudininkus Ku
činskus, kurių vienas brolis 
yra vedęs K. Jakimavičiaus se
serį Lietuvoje, tai jie parodė.

Tarp Ghicagos
Lietuvių į

Bridgeportas
Pasaulinis karo veteranas

lietuvis (vardo ne^^ile.iau suži-
noti) eidamas į darbą pirma
dienio ryte, prie 37-tos ir So. 
Halsted St., staiga pradėjo dre
bėti, taip kad ant kojų nebega
lėjo stovėti. Jis įvesta aptie- 
kon. Pašaukta daktarąs ir nu
vežta susirgusį karo ligoninėn. 
Gydytojas pripažino, kad pa
cientas turįs “shell sbock”, o 
dar prie to retkarčiais užgau
namas “mėnulio spindulių.”

Civilizuotos peštynės.

Lietuviški piemenys (taip kai 
kurios mamos juos vadina), am
žiuje tarp 18 ir 19 metų, prie 

1 33-čios ir Morgan gatvių, argu- 
I mentuoja tarp savęs, — irgi, 
matyti, mėnulio spindulių ap
šviesti. Tik stĮaiga /paleidžia 
kumščius į darbą. Už trijų mi
nučių kumštinės užbaigiama, 
paspaudžia vienas kitam ranką 
ir su kruvinais burbulais išsi
skirsto. Ir vėl viskas ramu, 
lyg kad nieko nebūtų atsitikę.

— I
Apvaikščiojimo atgaidos

Kad apvaikščiojimas krikščio
niškai demokratiškos dienos
Bridgeporte išėjo "fiasko”, tai 
aišku visiems. Ir dėl to nepa
sisekimo visokių kalbų esama. 

* Vieni kaltina Raulą, kad jis 
nieko nerašė “Naujienose”; ki
ti vėl sako, kad nebuvę gero 
sutarimo komitetuose; o treti 
aiškina, kad kai bažnytkiemį 
dabiųti, tai pasikvietė “juoduo
sius parapijomis”, o kai reikia 
gatvėmis maršuoti, tai mus 
siunčia. Esą, jeigu ‘‘juodieji pa- 
rapijonai” geri dirbti darbą 
prie bažnyčios, tai tegul dabar 
ir maršuoja jie.

žinoma, man beveik nebūtų 
reikalo aprašinėti apvaikščioji- 
mą, dėl to, kad nebuvau oficia
liai kviestas . ton demonstraci-
jon. Taigi daug ir nerašau.

Kumelstričio apielinkė, rodo
si, buvo viena silpniausių, čia 
pasitenkinome parapijinės mo
kyklos vaikais ir keletu davat
kų ir senukų ir visi sukaitę nu- 
maršavome į McKinley parką. 
O ten radome minias žmonių su- 
kinėjantis be tikslo ir klausinė-

kad nors K. Jakimavičiaus liu- jant vienus kitų, kas čia yra, 
dijimu, jis sesers vestuvių lai-* ko čia žmonės renkasi.
ku turėjo būti kokių 9 metų I 
veikėzas, ištikrųjų jis buvo jau 
paaugęs vyras ir savo sesers. 
vestuvėse buvo pulke su kitais 
vaikinais. Teisėjas tik nusijuo
kė iš tokio Jakimavičiaus melo.

K. Jakimavičius buvo taipjau 
paklaustas, ar "Vilnis” yra ko
munistinis laikraštis. Jakima-

čia, taip vadinamo Canalport 
Avenue distrikto, didžiuma mi
nios kalbėjosi lenkiškai. Ar jie 
buvo lenkai, ar lietuviai krik
ščionys demokratai, iš pasidi
džiavimo (būdami lenkų kolio- 
nijoje) kalbėjusieji lenkiškai, 
tikrai negaliu pasakyti.

Vienoje grupėje stovi kokis 
desėtkas vyrų ir argumentuoja 
tarp savęs. Vienas jų, matyti,
tikras lenkas, klausia kitų: “Co 
tu za narod?”

“Italiane”, atsiliepia kitas, 
pažiūrėjęs į lietuvišką vėliavą. 
O trečias vėl sako “poliaci”. Aš 
pats girdėjau, kaip maršuoto- 
jai kalbėjosi polskai.

"Ne može byc”, atsiliepia 
^pirmutinis. “Jeigu butų “p<>; 
liaci”, tai butų ir "kurą” ant 
fliagės, o dabar nėra.

Aš neturiu mažiausios abe
jonės, kad “poliaci” atėjo neofi
cialiai talkon krikščionims de
mokratams ir tokiu budu padi
dino krikščionių demokratų mi
nią. —Ratilas.

Roseland
Rockfordiečiai atvažiuoja Bo- 

sclandan lošti besbola su Gold- 
en Star kliubo jauktu. Kurie 
bus laimėtojai?

Sckmadk nyje, gegužės 27 die
ną, Palmer Parke, 112 st., tar
pe Indiana ir So. Park Avės., 
Golden Star jauktas loš besbo- 
lą su rockfordiečiais, kurie 
taipgi yra lietuvių jauktas.

'Rcselandiečiai ir apielinkės 
lietuviai, įbegiantys matyti lo
šiant gerus jauktus, atsilanky
kite, kam laikas pavelija. Apie 
Go’jden Star jauktą nereikia 
kalbėti, nes juos mes žinome 
kaip gerus besboolo lošėjus; 
Rockfordiečiai mums yra ne
žinomi. Bet kad jie yra geri 
Lesbolo lošėjai, mes sprendžia
me iš to, jogei jie savimi pa
sitiki, nes jei važiuoja į kitą 
miestą, tai jau yra prisirengę 
prie visa ko. N.

Klaidos pataisymas
Vakarykštės dienos “Naujie

nose” buvo paduotas klaidingas 
p. Balzeko (kurį piktadaris per
šovė) gyvenamos vietos adre
sas. R. Balzeko rezidencija yra 
lokiu adresu 2643 West 71st 
street- (;

Vakar teko patirti kai kas 
apie jo sveikatos stovį. Būtent, 
daktarai kalbą, kad yra p. Bal- 
zekui vilties išgyti, jei jis iš
laikys iki pirmadienio.

V. P.

Bridgeportas
Į —---------- ------- -

Rytoj įvyksta St. Georgės 
piknikas černausko darže. Tai
gi dvi to eina daug diskusijų. 
Vieni sako, kad reikia ir juo-

duosius pa ra pi jonus įsileisti 
daržan, o kiti vėl, kad ne, dėl 
to kad rengimo komitete ne

skriausti netuėdami reprezenta
cijos piknike ir, greičiau, vis
gi nepasirodys.

Lietuviai Daktarai

ra nė vieno juoduko. Bet aš 
manau, kad juodieji jausis nu-

PRANEŠIMAI
18tos gatvės apielinkė. Draugiš

kas išvažiavimas į miškus, Justice 
Park (mename Blinstrupo daržo), 
nedėlioj, 27 <1. gegužio. S. I,. A. 120 
kuopos jaunuolių ir suaugusių. Bus 
gera muzika ir patogi vieta šokiams 
ir žaismėms. Kviečiami visi jaunuo
lių levai ir draugai dalyvauti.

Kviečia Rengimo Komitetas.

Delegatams. — S. L. A. 6to ap
skričio kuopų ir seimo delegatų su
važiavimas jvyks gegužes 27 <1., In
diana Harbor, Indiana, 2101 Broad- 
way, cor. Doodor St., Ivanovo Hali. 
Posėdis prasidės lygiai 1:30 vai, po 
pietų. Gerbiami kuopų delegatai-tės 
malonėkite visi būti laiku. šiame 
suvažiavime turėsime svarbių orga
nizacijos reikalų aptarti.

— K. J. Semaška, apskr. sekr.

Northside. Išvažiavimas iJeffer- 
sono miškus Northsidės Draugijų1 
sąryšis rengia išvažiavimą, kuris 
įvyks nedėlioj, gegužės 27 d., 1928. 
Programas: Dainos, ristynės ir bėg- 
tynės, šokiai tęsis lig vėlumui nak
ties. Bus skanių užkandžių ir gė
rimų. Visus draugiškai kviečia 
Northsidės Draugijų sąrišio Komi
tetas.

Rytoj J .Ž ureno mokinių koncer
tas, septintadienyj, gegužės 27 ’ d., 
kaip 8:15 vai. vakare, Lietuvių Au
ditorijoj, bus galima matyti daug 
jaunų muzikantų ir dainorių. Kiek
vienas iš jų bandys pasirodyti kuo- 
geriausiai ir laimėti dovaną. Kas 
atsilankys, tas turės progos pasige
rėti bežengenčiais j dailės srytį jau
nuoliais ir suaugusiais vyrais bei 
merginomis ir mažais berniukais ir 
mergaitėmis. Programas bus dide
lis, įvairus ir turtingas. 
-................... .. »< --------------------- ----------------

A + A
MARIJONA 

BALTUŠKONIENe

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 24 dieną, 1:35 valan
dą po pietų, 1928 m., sulaukus 
49 metų amžiaus, gimus Lau- 
kiškių parapijos, Mariampolės 
apskričio, Gudelių kaimo. Pali
ko dideliame nubudime vyrą 
Joną, 3 dukteris: Magdaleną, 
Oną ir Marijoną, žentą Vincen
tą Smith, 2 seseris: Gertrūdą 
ir Oną ir 1 brolį Antaną. Kū
nas pašarvotas, randasi 4605 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
gegužio 28 dieną, 8 vai. ryto 
iš Eudeikio koplyčios į švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. M. Baltuškonienes 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Dukterys, žentas, 
Seserys ir Brolis.,

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

Raulas.

Lietuves Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas '31-mos gatvės 

Phone Victory 1115

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

{vairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta]

Dr. J. W. Beaudette

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

Res. 6660 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6669 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, 1U.

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

3464 Soutn Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CIIICACO. ILL.

Phone Victory 4952
MRS. A.' JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

I

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone nemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

Nedėlioj nuo 2:90 iki 4:90 v. po pietų
TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

Dr_Maurice Kahn 
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6358

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
■ Praktikuoja 20 metai 

Ofisas/
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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

Naprapatė

3219 So. Morgan Street
Patarimas dykai

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

i 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

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 

dETjjuraijus
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. ELLEN L. COLLEY
OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkway Bldg. sekamos 

durys nuo Parkway teatro 
OFISO VALANDOS:

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

Uždaryta utaminko ir ketvergo vak. 
Tel. Pullman 0463

Advokatai

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETKIST

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

Tel. Lafayette 4146 . 
Valandos

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
• Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. DUS

vičius atsakė, kad ne. Klausta 
taipjau, ar jis pats, Jakimavi
čius, tiki į komunizmą. Jis at
sakė, kad netikys. Paklaustas, 
ar jį laike karo draftino į ka
riuomenę, Jakimavičius atsakė, 
kad jis pats savo noru įsilisti- 
no.

Advokatai dar paklausinėjo 
vieną, kitą liudytoją, bet tei
sėjas sustabdė liudytojų kvoti
mą ir paklausė jury, ką jury 
mano apie tokią bylą. Vienas 
jury narių pareiškė, kad nėra 
reikalo toliau tęsti bylos nag
rinėjimą. Tada teisėjas su
stabdęs bylos nagrinėjimą ir 
pačią bylą išmetė. Kartu tei
sėjas dar pašiepęs Jakimavičių, 
kad jis galys kuopos valdybai 
tik būti dėkingas už pagarsini
mą jo vardo.

Taigi, K. Jakimavičius nude
gė nagus. Bet sako, kad jo ad
vokatas, lietuvis, eidamas iš 
teismabučio, buk pareiškęs, kad 
tai dar ne viskas. Tečiaus jai 
pasisektų Jakimavičiaus advo
katui gauti iš Superior Court 
teisėjo, kuris šią bylą atmetė, 
leidimas perkelti bylą į augŠ- 
tesnį teismą, tai kuopai butų 
dar lengviau bylą laimėti, nes 
visi įrodymai, kokius kuopa

turėjo, dar nebuvo teisme pa
rodyti, o antra, eidamas į au- 
gštesnį teismą, K. Jakimavi
čius turėtų užsistatyti kauciją, 
tai tada kuopa galėtų ir savo 
išlaidas iš tos kaucijos atsiim
ti. K

K. Jakimavičiui bylą pralai
mėjus ir negavus iš kuopos de
šimties tūkstančių, dabar nusi
gandę ir kitas skundikas, bū
tent J. Adomaitis, kuris buvo 
nubaustas 25c. už triukšmo'kė
limą susirinkime ir kalbėjimą 
nesiprašius pirmininko balso. 
Už tą jis patraukė kuopą teis
man, nežinia ko reikalaudamas. 
Jo skundo nagrinėjimas turės į- 
vykti vėliaus ir veikiausia at
sitiks tas pats, kas atsitiko su 
Jakimavičiaus byla. Dabar 
Adomaitis bėgioja nuo vienos 
kuopos viršininko prie kito, 
kad susitaikinti. O kaip čia se
nai “Laisvėj” ir “vilny” buvo 
skelbiama, kad SLA. 60 kp. 
esanti prie kryžiaus prikalta. 
Bet vieton kuopos, patys bol
ševikai save prie kryžiaus pri
kalė. Pasirodo, kad melais, nors 
ir kapitalistinėj tvarkoj, vis
tiek nieko gera atsiekti negali
ma.—S. Naudžius.

A ;h -A
VLADISLOVAS AGANAUSKAS
Persikyrė su, šiuo pasauliu gegu

žio I I dieną, 6 vai. ryte, 1928 m., 
sulaukęs 54 metų amžiaus. Ame
rikoj išgyveno apie 20 metų. Paliko 
Lietuvoj moterj Antaniną, dukteris: 
Stepaniją ir Oną, sūnų Henriką, Ar
gentinoj. Ir vieną brolį Aleksandrą, 
Amerikoj. Mirė po numeriu 9167 
Cardoni Avė.,’ Detroit, Mich. Buvo 
pašarvotas po numeriu 11555 Nagel 
Street, Haintramck, Mich. Lai bū
na jam lengva žemelė.

Lieka nubudę,
Brolis ir Visi Pažįsta m i.

A + A
IZIDORIUS ADOMAITIS’

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
gegužio 25 dieną, 12:00 valan
dą P. M., 1928 m., sulaukęs 43 
metų amžiaus, gimęs Zilaičių 
kaime, Tytuvėnų parap., Rasei
nių apskr. Išgyveno Ameri
koj 20 metų. Paliko dideliame 
nubudime moterj Marijoną po 
tėvais Martinkaitę, 2 sūnūs, 
Izidorių ir Aleksandrą ir seserį 
Veroniką Krincienę, Lietuvoj 2 
seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3145 W. 40 PI.

Laidotuvės jvyks panedėly, 
gegužio 28 dieną, 8:00 vai. ry
to iš nąmų i Nekalto Pras. 
Pan. švenč. parapijos bažny
čią, kurioje ątsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Izidoriaus Ado
maičio giminės, draugai ir pa- 
žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Sunai ir Sesuo.

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

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Phone Boulevard 6487

4649 South Ashland Avenue 
ir 805 East 47th Street 

Phone Kemvood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

į Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

ADVOKATAS
11 9. La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6
Vcik&r&is

8241 South Halsted St.
Tel. Victory 0562

7—9 vai. vak. apart Pancdėlio ir 
Pėtnyčios

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avc. Tel. Blvd. 3201

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, 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 j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.1

Phone Boulevard 7589

Įvairusgydytojai
Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

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. 2 aukštas.

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 
Tel. Dieną: Canal 8110

Naktį So- Shore 2288, Blvd. 6488

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki .2 vai. po pietų

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

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

2243 West North Avenue 
prie 

1579 Milwaukee Avė. 
Room 801

Telephone Humboldt 5586

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3895

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.



šeštadienis, geg. 26, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

šokiai gatvėje

Ekskursantai
Išvažiuojanti per Naujienų 

rengtų Ekskursiją, 26 gegužio 
12:20 vakare, Chicagos laiku iš 
l4i Šalie St. Stoties LA SALLE 
ir VAN BUREN ST. išvažiuos 
Niekei Plate geležinkeliu. Ap
lankys Niagara vandenpuolį, 
papietaus ir vakarieniaus ir Pa- 
nedėlio rytų nuvyks į New Yor- 
kų, o 29, 3 vai. po pietų laivu 
Lituania išplauks tiesiog į Klai
pėdą šios ypatus:

su-

2)
3)
4)
5)

7)
«)

10)

12)

14)

Filomena Nezelskienė
Filomena Nezelskaitū
Agnės Wersells
Frank VVersells
Franciška Petronis

Charles Jarum
Petronella Armon
Adomas Vegys
Emilija Vegys
Adomas Vegys (sūnūs)

Emilija Vegys (duktė)
M. Bagdonas
Paul Kruchas
Eva Jašmont

10)
17)
1«)
19)
20)
21)

Alfonsas Šapkus 
M. šileikis 
Adam Savickas

Baltramiejus Ambutas

27) 
2X)

Barbora Lukoševičienė 
Vitoldas Lukoševičia 
Stefanija Lukoševičiutė 
Albinas Lukoševičia 
Auna Ciparas 
Alfonsas Ciparas 
Monika Celsiciute 
Mrs. Margierienė

Margelio žmona)
30) Jonas šhiuskas

Visiems jiems vėl i j am 
jienų“ laimingos kelionės, daug 
džiaugsmų, smagumų ir geru-

(l)r.

“Palaiminta dik 
tatura”

Palaimintas, šventas ir nekal
tas jos prasidėjimas“.

vasa- 
lietu- 
metų

lietuviški 
būt “ne
pabūgę)

Kuomet prieš 16 dieną 
rio, šių metų, Chicagos 
viai rengėsi paminėti 10 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuves, tai musų 
Komos patriotai (tur 
zaliežninkų“ kunigo 
atsisakė dalyvauti.

Jie susigūžė, susitraukė ir 
pasislėpė, kaip pelėdos dienos 
laiku... Lietuvių Diena praėjo.

Dabar Lietuvoje Mussolinio 
pamėgdžiotojai, gauja lietuviš
kų avanturistų, kurie sulaužė 
Lietuvos konstituciją ir tuo pa
čiu sumynė Lietuvos vėliavą — 
surengė kokią ten “dieną” 15 d. 
gegužės. Tuojaus ir čia kleri
kalai ir fašistai, išlindę sukru
to vyti savo aveles j McKinley 
parką “paminėti“ (Mat, į par
kus šiuo laiku ir be to daug 
žmonių sueina!)...

Ir klausosi musų nelaimingi 
atžagareiviai, 
jiems sako, kokia puiki yra 
Lietuvos konstitucija, kaip 
brangi Lietuvos laisvė! (Konsti
tucija ir Laisvė, kuriuodvi jų 
vienminčiai Lietuvoje sumynė 
ir apspjaudė!)

Ištikrųjų, kuomet Romos pa
triotų (klerikalų ir fašistų) po
litika yra taip baisiai atžaga- 
reiviška ir pražūtinga, tai gai
la darosi tų žmonių, kurie dar 
seka įsikybę fašistų bei kleri
kalų juodų ir kruvinų marški
nių... *

Ne juodiemsiems fašistams 
b<‘i klerikalams kalbėti apie 
konstituciją ir laisves...

Taip greitai, kaip tik Lietu
voje įsisteigs teisėta konstituci
nė valdžia, Voldemarai, Pleclia- 
vičiai ir kitokį avanturistai iš- 
klerikališkų abazo turės nulai
žyti apspiaudytą Lietuvos vėlia
vą ir konstituciją, tada bus de
ramai nuteisti... nes išdavikai: 
visose šalyse yra teisiami.

Kafa^l Vaitis.

I JU1UU1 ULUlI filiu UUūVllU**

kaip p. Ccrmak gj krūmeliai. Reikalaukit veltui kny-

-

VVestFellowship House, 831 
33rd place, rengia puikių pra
mogų šiandien, šeštadienyje, ge
gužės 26tų dienų. Pradžia 8 
valanda vakare.

Programas

Apielinkės gyventojų daina
vimas ................. dainuos visi.

Senos mados pašaukimas . r 
Pantomima. Atliks Lėlių kliu- 
bas.

“Žąsų mergaitė“, “Aš matau 
jus“, “Klumpakojis“.

Liaudies šokiai, Weave the 
Wadmal. Atliks “Just Us Girls 
Club.

Prigavikas širdžių, Pantomi
ma. Atliks “Indionai”.

Vkdiniai kareiviai, Manevrai.
Atliks “Beaver Patrol”.

Liaudies šokiai, Holandų. At
liks “Jolly Girls”.

Pirmoji pagalba, Demonstra
vimas. Atliks Berniukai Skau
tai.

šokiai gatvėje, lemonadas ir 
saldainiai, ledai ir pyragaičiai, 
“karšti šunyčiai.“ Vaišins

Moterų kliubas.

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
snygvedystės, stenografijos, ir kitų 
nokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
o steni a stebėtinai greitai užbaigia 
na pradinj mokslą i devynis mene 
dus; aukštesni mokslą j vienus me 
us. Amerikos Lietuvių Mokykloje 

jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus 
ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
žadėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi 
ce abelnai ir visose mokslo lakos* 
jpsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St., Chicago, III.

Miscellaneous
Jvairųs

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

GEROS, riebios juodžemis galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. $7 už lodą taipgi “filings”. 
šaukit Nevvcastle 2818.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arb» 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba £1.75 bušeliui. Taip-

gutės: kaip užlaikyti daržą.
OTTO VVITTBOLD NURSERY 
6755 Lolita Avė. Palisade 6220-2172

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

tfalevojam ir popieruojam. Uilal 
kom malevą, popierą, stiklus Ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J 9. RAMANČIONIS. Sav.

BREVVER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes ipatraaų 
specialistai. Paimam ir pristatom J 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drcxel 2287

KARPENTER1S — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

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

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

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

r NAUJifemCMcago.nl

Furnished Rooms AutomobilesBusiness Service 
_____ BiznioPatarnaviinas 
AR jūsų malevojimas ir dekora- 
mas atliktas ekspertų? Dykai ap- 

j arba 
lam bile

vimas atliktas ekspertų? Dyl< 
skaitliavimas. Nuo valandų 
kontraktinis darbas. Važiuot 
kur Chlcagoj arba priemiesčius. J. J. 
SHAKENMAER, 949 Milwaukee Av., 
Brunsvviek 7897.

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

rASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko neįmokėius. Geriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalow, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 8 flatų namas, $15.- 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. 
Viskas moderniška ir naujos mados 
ir moderniški parankumai. Šaukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockwell St., Edgewater 1930.

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

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

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432

ACORN Boiler Repair Co. Taisy
mas boilerių ir karsto vandens šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rųšies paipų darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 
ęardavinėtojų. 4435 S. Union Avė. 

arde 8883.

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 kur Chicagoj ir priemies
čiuose. šaukit šiandie, greitas pa
tarnavimas.
641 E. 63rd St. Midway 0673-3904

DIRBAM gutter skMjight ir sheet 
metai specialistai. 17oi W. Lake St. 
Seelcy 0956.

MES pastatysim ant jūsų loto bile 
kokį bungalovv arba flatinį namą tik 
biskj įmokėjus, kitus kaip renda. At
sišaukit bile kur Chicagoj arba iš 
priemiestukų. Apskaitliavimas veltui.

ERNEST FORS,
2446 N. Avers Avė.. Spaulding 8920

LOTŲ SAVININKAI
Mes pastatysim ant jūsų loto bile 

kokio styliaus arba typo bungalovv 
arba flatinį namąt kokį tik norit. 
Tiktai biskj įmokėti, kitus lengvais 
išmokėjimais. Mes pilnai garantuo
jame savo darbą. Viena aidžiausių 
ir seniausių kompanijų Chicagoj.

NORTHWEST SIDE LUMBER 
COMPANY, 

4440 W. North Avė., 
Spaulding 9500.

Financial
Finansai-Paskolos

A. OLSZEWSK1
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0662 
Daro • paskolas ant

i-mo ir 2-jro Morgečto 
Valandos nuo 4 iki 3 kas 

vakaras

HELBERG jjros. turi pinigą pas
kolinti dėl 2 morgičių ui 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 617-8, 

492 N. Clark St. Daaiborn 4020.

PINIGAI SKOLINAMI
I Už Jūsų Karą
Notos perfinansuojamos, išmo
kėjimais sumažinami. Važinėki- 
tės kol išmokėsite.

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

7715 S. Halsted Street 
Englewood 0027-0028

PASKOLINSIM nuo $61 iki $300 
už 2 H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1109

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

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

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

Financial
Finansai-Paakolos

2-RUS MORGIČIUS
Padarome j porą dienų 

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

Be Kotniso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jumą $100, $200 
arba $800; imama legali nuoiiin- 
d. Pinigus gausite j 12 ▼alandji. 
IndustriaJ Loan Service

1726 W. Chicago Ava., 
Kampas HarmiUTS Ava

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wells St

Morgičiai pirmi ir antri 
« nuoiimŽiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos jbus^jums naudingos.

M J.P KII^AS. '
8886 So. Halsted St /

PEHKAMB

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kaina*

Del informacijų kreipkitės
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu mfcrgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Lcavitt St.

. Tbone CanaT4678

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

, t • .<■ _•
' ‘ ’J .'I r 1

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St. *

MES DAROME pirmų mordčlų paskolai 
nuo $1000 ir dauriąų, u« rerua Real Ęalata 
greitas patarnavimas. Bldg. & Loan Aaeoc. 
Tavor 2. laiko susirinkimus kiekvieną se- 

k<&rad kicker, 
2458 S. St. Louis Avė., 
N. W. corner 25th St.

MES UŽMOKĖSIME JŪSŲ TAKSUS 
Anesnicntus ir kltne blla« pormodelioji 
iki 24 mfinęalu dėl iiniokCjimo atgal. I 
gi 2 ir 3 AN loaNS.

Roora 1718. 100 N, La Šalie St. 
Handolph 3802

MES sukpleRtųojaine visokias sko
las ir perkame notas už prieinamų 
kaina. TęlefontiOk Vineennes 2508.

Personai

IU 
ir

.VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai. Copy- 

vrrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attorney. 

2860 W. Chicago Avė. 
Dept 7 

/ Chiėago. BĮ.

PAJIEŠKAU švogerio Antano 
Klimo ir sesers Kazimieros Jasiudu- 
kės, paeina iš Lietuvos, Raseinių ap., 
Namakščių parapijos, Dubisių vien
sėdžio, 20 metų atgal gyveno Scran- 
ton, Pa. atsišaukti arba pažįstami 
praneškite, nes turiu svarbų reikalą.

BRONISLAVAS JASUDAS 
4^86 W. 14th St., Cicero, III.

Partners Wanted "
Pusininku Reikia

REIKALINGAS partneris j kriau
čių biznį. Mokantis gerai prosvti 
ir siūti. Su mažu kapitalu. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės. J. 
Yokshas, Halsted Taylor, 3612 So. 
Halsted St.

Help Wanted-—Malė
Darbininkų Reikia

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg moderniš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimu, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro iri suge
bėjimo mokiritis. šis mokymas (turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio, čia 
jus pasleksit, ir tuo pačiu laiku jums 
yru proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausiu 
perkamą karą.

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg. 
108 E. Ohio St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA $hearmano ir pagelbinin- 
kų; darbas geležies atkarpų jarde. 
1864 N. Leclair Avė. netoli Armitage 
ir Grand Avė.

REIKIA patyrusio shearmeno ku
ris moka dirbti prie žirklių. Cohn 
Iron 4 Steel Co. 2084 Southport Av.

REIKALINGAS bučeris dirbti 8 
dienas į savaitę. Eagle M ark et, 317 
E. 115 St.

REIKALINGI 4 pentoriai, 3 po- 
fderuotojai; turi būt unijistai; nuo- 
at darbas. Atsišaukit, 3989 W. 65 

PI. Republic 4189.

REIKIA patyrusių real estate sa- 
lesmenų, su karu, Town of I^ikc. 
Pageidaujama viki’ųs darbininkai. 
Naujienos,- 1739 S. Halsted St. Box 
1076.

REIKIA sclesmenų atlankyti re
tai! grosernes. Patyrimas nereika
lingas. Mes nbrodysim ir pagelbė- 
sim jums uždirbti daug pinigų. At
sišaukit. George Horvat, 809 West 
Randolph St.

REIKIA darbininko ant farmų. 
Darbas visada. Atsišaukit, S. Mo- 
žeckis, 1047 Hyde Park Boulevard. 
Skiepe iš užpakalio.

REIKALINGI agentai pardavinėti 
namus ir lotus lietuviškoj instaigoj, 
turime daug darbo, bet mažai pa- 
gelbininkų. Kas norite pasidaryti 
pinigų, kreipkitės pas.

STANKO & COf 
5076 Archer Avė. 

Lafayette 6086

SENA apdraudoc kompanija rei
kalauja dviejų vyrų nuo 25 iki 45 
metų amžiaus. AJga ir kųmisas tin
kamiems vyrams. Patyrimas nerei
kalingas. Reikia turėti paliudymus, 
be paliudymų neatsišaMkit. Mana- 
fer, Itooin 722. 208 So. Li Šalie St.

REIKALINGAS jcnitoriaus pagel- 
bininkas, nevedęs, valgis, guolis ir 
geras užmokestis. Turi būt unijis- 
tas. Atsišaukit, 6358 Vernon Avė. 
Tel. Wentworth 3965.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti restorane. 3510 W. 03rd St.

Help Wanted—Female
---
REIKIA 2 patyrusių moterų sor- 

tavimui skudurų. 1140 S. Fairfield 
Ave.\

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

SALESMES IR SALESWOMEN
Del aukštos rųšies real estate pro- 

Eozicijos Chicagoj. Didelis uždar
ia tinkamiems žmonėms. Mažiausia 

komisas — $250. Telefonuokit
Mohavvk 3395 arba atsišaukit nuo 10 
ryto iki pietų arba nuo 7 oki 9 vak.

H. F. RITTER & CO., 
757 W. North Avė. Cor. Halsted St.

2nd Floor

Furnished Rooms
RENDON kambarys pigiai vaiki

nam arba merginoms. Atsišaukit, 
1118 N. Wood St. 2 fl. rear.

RENDON kambarys 1 arba 2 vai
kinam, prie mgžos šeimynas, yra 
visi parankamai. 6955 S. Rockwell 
St. Tel. Hemlock 9499, 2 lubos.

RENDAI kambarys vyrui arba že- 
notai porai. Gera transportacija, 3 
lubos. 4642 Mgrshfield Avė.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

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

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL

RENDON kambarys vienam arba 
dviem vaikinams, su valgiu arba be 
vargio. kambarys 1 klesos — pigiai. 
7140 S. Maplewood St.

RUIMAS dėl vyrų arba mergi
noms dviem, šviesus, ateikite iš fran
to, 3 lubos ani dieną galima matyti. 
Joe. Stumbris, 3029 S. Emerald Av.

RENDON kambarys didelis ir 
šviesus; gera transportaciją, randa
si 6637 So. Rockvvell St.

RENDON kambarys su visais pa
togumais, renda pigi. 2554 W. 69 St. 
1 fl.

RENDAI kambarys vienani vaiki
nui prie mažos šeimynos, 3 lubos 
iš fronto. 3213 S. Auburn Avė.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vaikinam, arba vedusiai po
rai, 1 fr. 3242 S. Union avė.

RENDAI kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų, su valgiu ar be val
gio, 1 fl. 920 W. 82 PI.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem ^vaikinam. Su ar be valgio, 
2 lubos, 3343 S. Lowe Avė.

Sewing Machines 
Siuvamos Mašinos
1,000 MAŠINŲ

SInger, White ir visokių išdirbis- 
Čįių elektrinių ir kojofhis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. šios yra išmainytos j žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas. New Home dirbtuvės sky
riai: 4468 Broadvvay, 6521 S. Halsted 

. , SL, 474.4, Irving Purk Blvd. ir 554
vana, 1 iš užp. 827 \V. 34th Place. Washington St., Gary, Indiana.

KAMBARYS vienam vaikinui, di
delis, šviesus, prie mažos šeimynos, 
su valgiu ar! be valgio. 645 W. 18tb 
St. 2 fl. front.

RENDĄI 2 furnišioti kambariai 
dėl merginų arba vaikinų. Gali vir
tuvę vartoti, Taip pat turiu ,prie sa
vęs vienų kambarį dėl vyro. Yra

IEŠKAU ruimo nepertoli nuo 
Stock Yardų, prie mažos šeimynos. 
Atsišaukite. Boy 1077, 1739 South 
Halsted st.

ForRent
KAMBARIS rendon su valgiu ar 

be valgio, vaikinams ar merginims. 
1622 S. Halsted St.

RENDON 6 ir 4 kambarių fiatai. 
Perkrdustymo išlaidas apmokėsiu. 
Atsišaukit. 1240 W. 14 PI. 3 fl.

RENDAI 6 kambarių flatas, kai
na $25. 714 W. 30 St. Phone Dor- 
chester 3617.

RENDAN, pardavimui arba mainy
mui krautuvė ir 6 kambarių flatas, 
muripis namas prie geros biznio 
gatvės, 60 pėdų kampinis lotas, tin
kamas dėl pasolino stoties, nebran
giai, šaukit savininką.

B. KOFF,
6623 Kenwood Avė.

* Phone Plaza 4965

Musical Instrumente
Mnzikoų Instrumentai______

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

6621 S. Richoond St 
2nd floor

DEL kraustymos į mažesni flatą, 
mes esame priversti parduoti savo 
STEGER groiiklį pianų už $100. Di
delis pasirinkimas rolių, suoliukas 
ir cabinet. Paimsiu kiek cash Ir ki
tus po $1.50 į savaitę nuo atsakan
čių žmonių. Mr. Campbell, 6512 S. 
Halsted St

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

MES SCHRIER, 
6240 S. Halsted St.

8rd floor

PARDUOSIU savo beveik naują 
groiiklį pianą, nebrangiai. Telefo
nuokit po 4 po pietų, Hemlock 2539.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BANKRUTO STARAS NAUJAS 
IR VARTOTAS

Pigios kainos. Mohair parloro se
tas, $60, Frieze setas, $60, Walnut 
miegruimio setas, $60. Pianas, pus
ryčiams setas, kaurai, stalai, coxwell 
krėslai, pastatomos liampos ir t. t.

PARMOUNT STORAGE, 
7301 Greenvvood A v. Dorchester 1800

PARDUOSIU visai pigiai — 2 
šmotų parlor setą, dreserį, 2 lovas, 
dining ruinriui stalą, mašiną karpe- 
toms valyti ir kai kuriuos kitus na
mų rakandus. Kreipkitės: Mickevi
čienė, 135 E. 110-tn St. Telefonas 
Pullman 8587.

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, 
$8.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61$t Street

Iš SANDELIO 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. 
1482-84 W. Madison St.

mo- 
val- 
se- 

Ge- 
kai-

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

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

DID2IAU818 bargenas mieste. Mes par
duodam pigiausiomis kainomis. Viskas par
duodama už užlaikymą. Seklyčių, miegrui- 
mių, valgomų kambarių setai, liampos, 
kaurai. BALD STORAGE CO., 1142 W. 
Madison Bt.

IS BANDELIO BARGENAI
930.000 vertSe naujų rakandų ir kaurų 

turi būt i&parduota labai piffiaf.
4 kambarių, verti S1000 ----------
4 kambarių, verti 92000 _______
9200 Mohair Friezo seklyčios setas 
#460 Frieze seklyčios setas ____
#160 rloftuttnis vaisomo kamb. st 
#186 5 Imotr- ' 

211S 
14 7S 
988 

_____ ,__ _______ ______ .________ $146 
$100 rloftuttnis valgomo kamb. actai 965 
$186 5 Imotų walnut niiegrulmlo setas $88 
Coxwell krislai, kaurai visokios rųiles.
6 Imotu pusryčiams setas$106 Šmotų pusryčiams setas  

Klauskit Mr. Varinei 
COLLINS STORAGE 
6114 Madison Street 

Atdara vakarais iki 9, nodfilioj iki 6

50% PIGIAU UŽ DOLERI
Wal. vai g. kamb. setai, mohair 

sekly, setai, 9x12 Wilton kaurai, 
daug kitų bargenų. GOODMAN 
FURNITURE CO.. 521 W. 63rd St. 
Phone Normai 4745.

DESKA dėl ofiso parsiduoda pi
giai. Lafayette 6036.

PARSIDUODA grosernės fixturės, 
scales, 2 ice boxes, tinkami saliunui. 
Atsišaukit tuoj. 3200 S. Ashland Av.

M & K Motor Sales
uniearoa Benams! tr atsakane»auM vartotų 

karų pardaTiDfttolal, 100 tarantuotų vartotų 
karų, pilnai ironrtl. rorame mechanUkame 
stovyje, karai parduodam! nuo SISO iki 
9200U. Mm turime karų kurie tinka viso
kiems reikalams. Cash, Mmoktjlmals, mai
nais.

M11-1S 10. Halatad St

NAUJI STUDEBAKER
Naujai Studebaker Djctator 9ix, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bamperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atvežtas prie du
rų — kaina tiktai $1.345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Seaan pilnai 
Įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną į nauiį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į 

MILDA AUTO 8ALES
806 W. 81st St., Tel. Victory 169" 

D. KURAITIS ir A. KAsfULiS
Savininkai

GEGUŽIO MŽN. BARGENAI
SO karų pasirinkimui, viM ąarantuotl. 

Cadillac'si. Buick'ai. Naah’ai. Hudaon'ai. 
Ensez'ai, Chevrolct'ai ir daureliB kitų, la
bai pigiomis kainomis. Matyki! p. Lapai
ti, Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES. 
7130 8o. Halsted St.. Trianąle 9330

ARCHER MOTOR SALES 
610 W. 35 Street 
Tel. Yards 0699

Visi

Graham Paige Dealers 
Didelis išpardavimas 
Vartotų automobilių 

karai gerame mechaniškame 
stovyje

Rickenbaker Six Sedan, 1924 
Model ..................................

Reo Six Sedan 1924 Model ....
National Six Sedan 1924 Model 
Wilys Knight Sedan 1924 Model 
Auburn Beauty Six Sedan 1923 
Lexington Six Sedan 1923 .......
Packard Twin Six Coupe 1928 
Studebacker Light Six Sedan 

1924 .................................................
Oakland Couch 1924 ..................
Studebacker Light Six Sedan 

1926 ......................................
Foyd Touring 1924 ......................
Buick Master Six Touring 

1923 .....................................

$225 
$250 
$20(1
$450 
$110 
$100
$175
$175 
$225

$500
$50

$150

PAIGE? vėliausio modelio 4 durų 
sedan, pigiai, aš vartojau tik biskj, 
yra visai kaip naujas. Gražiausias 
karas Chicagoj, turit pamatyti, kad 
įvertinus, karas neturi nei vieno 
įbrėžimo, yra taip geras, kaip tą 
dieną kada pirkau. Man reikia pini
gų, atiduosiu už $350, man kainavo 
$1900.

:»»• #

Atsišaukit tik nedėlioj.
2231 North Kedzie Avė.

1 apt.

Business Čhances
Pardavimui Bįzniai

PARDAVIMUI grosernė delicattes- 
sen, ice cream, saldainių biznis gera 
pardavimo priežastis, patirsit ant 
vietos. 4314 S. Wood St.

PARDAVIMUI saliunas, pusė ar 
visą su 4 kambariais. Geras biznis. 
Priežastis: turiu du bizniu. 8221 W. 
88th St.

-PARDAVIMUI karčema, pigiai, la
bai geroj vietoj. Prie dirbtuvių, 
svetimtaučių apgyventa. Dvi vietas 
negaliu apdirbti, nepraleiskite šitos 
pYogos. 461 W. 48rd St.

PARSIDUODA grosernė, yra ken
džių ir cigarų. Gera proga pada
ryti pinigų. Renda pigi $25.00 į 
mėnesį, 4 kambariai pagyvenimui. 
221 W. 62nd St.

PARDAVIMUI krautuvė, cigarų, 
cigaretų, K saldainių, mokykloms 
smulkmenų, nesvaiginamų gėrimų; 
gyvenimui yra 5 kambariai, ant 
kampo, tarp 2 mokyklų. 1780 South 
Union Avė.

PARDUOSIU už teisinga pasiūly
mą saldainių štorą ir mokyklos reik
menis, netoli mokyklos ir vienas blo
kas į parka. Priežastis: vienas ne
galiu apdirbti; yra 2 kambariai gy
venimui, garu šildoma. 2640 W. 69 
ŠtreeL

PARDAVIMUI grosernė, ice cream 
ir saldainių krautuvė, 4252 S. Ar- 
tesian St. /

DEL priežasties išvažiavimo i 
Lietuvą, esu priverstas parduoti sa
vo kriaučių dirbtuvę, yra vertas 
$2000, parduosiu už $1200, Atšilau- 
kit. 8404 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 14 kambarių room- 
ing house, arba priimsiu pusininkų, 
gera proga. Viena moteris negaliu 
apsidirbti. 4502 S. Emerald Avė.

PARSIDUODA bučeraė ir groser- 
nė, geroj apielinkėj, išdirbtas biznis 
per 18 metų. Suprantančiam šj biz
ni gera proga. 642 W. 18 St.

PARDAVIMUI groseris ir smulk
menų, taipgi laikome visokių gėrimų 
ir ice cream; gera vieta, pardavimo 
priežastį putirsit ant vietos. 10682 
Edbrook Avė., Roseland, III.

HAHDAVJMUI ice cream 
l>arlor, kendžių, cigaretų ir ci
garų. Biznis per ilgus metus 
išdirbtas. Prie Mildos teatro.

3150 So. Halsted St.
Victory 3313

(Continued un puge b)
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Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale 
N a mai-Žemi Pardavimui

Marąuette Park 
Bargenai

_____ (Continue<I from page 7
PARDAVIMUI grosernė ir bučer

nė, nes apleidžiu miestą. 5124 South 
Kedzie Avė.

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

PARDAVIMUI luneh ruimis arba 
mainysiu į lotą. 4945 S. Halsted St. 
Tel. Yards 7094.

KENDŽIŲ štoras pardavimui lie
tuvių ir lenkų apielinkėj. Nebrangiai. 
1S38 VVabansia Avė. Tel. Rrunsvvick 
9154.

DEL1KATESEN, saldainių, ice 
cream krautuvė pardavimui, puikus 
atakas ir fikčeriai, tas pats savinin
kas per 5 metus. Del ligos 
duosiu pigiai, 

6255 E. Ebeihart Avė. 
2 blokai i rytus nuo 

White City

par-

KELETAS FARMŲ
1.—35 akrai žemės vaisiais apso

dintos, šalę golfo lauko, strytka- 
. ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, viena bamė, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
frrėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo- 
ių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 

juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 doi. be gyvulių, 
{mokėjimas 4,000 dol.

2.—71 akras vaisių (frūktų) apie- 
linkėje šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 pėdų UrIo, 10 pėdų Rilio 

I ežeras tarpe kalnų, strytkarls su- 
I stoja prie durų, cementinis kelias, 
1 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.

3.-6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės bamės, didelis vištininkas 

118x80 pėdų, visi budinkai apšvie- 
PU1KUS pirkinys. Už gerą pa-; Čiami elektros šviesa ir moderniškai

siūlymą nupirksit šią vietą, renda. įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
$35, įplaukų $275 ‘ savaitę. Yra ledaunė ir daug namelių. Ta vieta
daug stako. Veikit greit. 322 W. patogi, gera, ir nesulyginamai pi- 
47 St. gi. Kaina tik 28,000 dolerių. Gali-
__ ______________ _ — Į te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o 11- 

r. a r.ta *____________________ -..u________ kusius išmokėjimui sutartam laikui.PARDAVIMUI urosenukas .5 N s di<lcU į,
priežasties nesveikatos, 4535 South j •
Paulina St., ( hieugo, 111. AkH) javų farma, 1 mailė
------- -  nuo miesto, cementinis kelias per 

GREITAI turi būt parduota ne- vidurj farmos, 80 akrų miško. 3 ak- 
karnė, su visais įrenginiais. Naujie- i rai grėpsų, visa kita — dirbama 
n is, Box 1078, 1739 S. Halsted St. I ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 

knrlinVoi milinio Kaina 99 rln.
amas 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-

Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu.

r» < i Viuri .u..:..: i.....a;....... virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo lARDAVIMll P1.#1”1 karčiama hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
:nl)a priimsiu pusininką ar pusinio- jr kambarių, gonkos ir visi
kę, katras supranta biznį. .MII V\. patogumai. Garažius 12 automobi- 
3> M. , [jų. Valgomasis kambarys talpina
— ■ 130 žmonių prie stalo, prio jo vir-

PARDAViMUI pigiai bučernė ir tuvi ir kambariai patarnautojams, 
grosernė geroj apielinkėj. Priežastį! virėjams etc...Puiki apielinkė. Par- 
pardavimo patirsit ant vietos. 3729 duodama su visu Įrengimuik. t. lo- 
So. Barneli Avė. Phone Boulevard i vo.™l P®^iais.» >nda»s, golfo laukui

i reikalingais įrankiais. Arti ' gelžke-
i lio, strytkaris čia pat stoja. Keika-

' I laukite fotografijų.
PARDAVIMUI pusė arba visas! Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 

saliunas pigiai. 732 W. 19 St. i išdirbtas.

PARDAVIMUI kendžių, iee eream,k5osernė ir kitoldų daiktų krautuvė. ' N«"^
3537 S. VValace St.

PARDAVIMUI pigiai nedidelė 
grosernė, ice cream ir eandy storas. 
Gerai išdirbta vieta, ilgas lysas, pi
gi remia, kambariai pragyvenimui. __  _____ r _ _
Priežastis pardavimo — liga. 3417 tižių ir visokių uogų dėl svečių. 
So. Union avė. !r_..2_ ___ .1_________ 1___1_____

Geso

PARDAVIMUI K arba visas sa------------------------------- ------------------ -
liūnas. Gera vieta, prie šokių daržo. ____ __
Parduosiu pilnai. 2736 w. 47 st. Moderx'iskA 210 AKRŲ PIE

NININKYSTĖS FARMA
Puikus budinkai ir padargai. 

Kas moderniška 10 kambarių stuba. 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvčs, bargenas už 
$75,000.

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., \Vi!mette 

Phone 364

PARDAVIMUI saliunas su namu, 
labai geroj vietoj ir tikrai bargenas, 
muro namas ir 3 pagyvenimai, 2 
karų garadžas, cash $14,000. f 
norite matyti lą namą, kreipkitės 1' 
pas

WM. GRITENAS 
3241 So. Halsted St. 

Telephone Victory 5065

PARDAVIMUI kendžių, cigarų,' 
cigaretų ir smulkmenų krautuve. 2 
pagyvenimui kambariai, labai pigiai. 
1733 S. Halsted St.

PARDAVtMUI 14 kambarių room- 
ing house, arba priimsiu pusininką, 
gera proga. Viena moteris negaliu 
apsidirbti. 4502 S. E merai d Avė. 3 
lubos.

INDIANA FARMOS
Prieš pirkimą matykit mus. Tu

rim
F.

virš 200 farmų išsirinkimui.
H. MAYNE FARM AGENCY

749 Broadway, 
GARY, INDIANA

PARDAVIMUI saldainių, ice 
(ream, cigarų krautuvė, pigiai, de
ras kampas, 1816 Canalport Avė. PARDAVIMUI gera ūkė, Michi

gan valstijoj, viena mylia nuo mies
to; į mainus gali priimti namą arba 
* * . Dabar laikas yra pažiūrėt

PARDAVIMUI grosernė, delicate- 
ssen, ice cream, saldainių. Biznis : lotą, 
geras: pardavimo priežastį patirsit kaip viskas auga. Rašyk tuojaus. 
ant vietos. 1442 S. Talman avė. i Naujienos,

fcxchange-—-Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokiu kai
nų. Ix>tu8, farrnas, biznius,- bonus, 
morgričius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Box 1071, 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

iS-

40 AKRŲ farma, su budinkais, 
mašinomis, gyvuliais, 'stubos rakan
dais, užsėtais laukais ir automobi
lius. K. MARKUS, Box 75, Fount- 
ain, Mich,

GRAYS LAKE, ILL
MAINAI

1 — 2 flatų muro namas po 4 | 
kambarius Marųuette Park.

2 — Public garadžius su gasolino 
stočia ir dideliu sales roojniu.

3 — 7 flatų medinis namas
Town of Lake geram padėjime. . x v ,

4 — 4 flatų muro namas Marųuet- j?U J?f’Ae kryzkeho nauj
te Park (le*10 ke,,o GRAYS LAKE. Čir

5 — Keikaliųga bučernė mainyti Įima padaryti labai puikius 3 biznio

ant

Vienas didelis kavalkas žemės apie 
90 akrų daikte, po $500 už akrą, ir 
du trikampiai apie po 3 akrus kiek
vienas po $300 už akrą. Parduosiu 
visą arba dalimis. Visi žemė ran
dasi prie FOX RIVER ROAD 

rie kryžkelio naujo di- 
’ a ga-

ant biznio loto.
Ir daug kitokių namų, farmų, biz

nių turime mainyti. Kas ką turite 
kreipkit,ės pas mus, o busite užga
nėdinti. ‘

STANKO & CO.
5076 Archer Avė. Lafayette 60361 

Bizniavas namas Ciceroj, Storus ir j
6 kamb. flatas viršuj. Mainysime ką 
turite.

STANKO & CO.
5076 Archer Avė. lafayette 6036

kampus.

Farma

VISOS UKfiS ANT MAINŲ
Pranešk iki birželio 2 dienos, ką į 

turi mainyti. — 40 akrų yra 1500 
vaisinių medžių, geri budinkai, gy- j 
vuliai, padargai, apsėti laukai, mai-! 
nysiu j mažą namuką. — 160 akrų 
ūkė, visko pilna, arti miesto, upė,' 
miškas, sodnas, mainysiu į namuką 
nebrangesnį kaip $8000. — 120 akrų 
ūkė, visko pilna, kaip akyse ašarųk 
tik verkti reikia, mainysiu į namu
ką. — 359 akrų ūkė, visko pilna, 
gyvulių, padargų, miškas, upė. Ra
šyk tuojau, o aš.busiu Chicago^ apie 
birželio 3, tai ai galėsiu jumis 
tn.ityti.

P. D. ANDREKUS, 
Real Estate, 

Pentvvater, Michigan.

Hampshire, III.
400 akrų, geri budinkai, yra įkerai 

privestas vanduo dėl galvijų visam 
metui, kaina $200 akrui.

J. B. INDERRIEDEN CO.
516 W. Erie St.

Superior 1512

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI štoras su 5 kamb. 
pagyvenunui, tinkantis dėl kriau- 
claus, barberio ar kito panašaus 
biznio. Galima tuojau ir pradėti 
biznį. Atsišaukit, nes mažai tokių 
bargenų pasitaiko. 2638 W. 69th St.

pa-
PARDAVIMUI 2 lotai, vienas ran

dasi tarpe 68 ir 69 S. Talman Avė. 
o kitas 122 ir Lafayette Avė. Atsi
šaukit, A, Gedvilas, 731 W. 18 St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

2 aukštų medinis namas, cementi
niu pamatu, moderniškas, turiu par
duoti tuojau. Specialis bargenas, 
$5850.

6 kambarių mūrinis bungalow, 
mainysiu j saldainių krautuvę, arba 
bučernę.

2 inorgičius įmokėjus nupirksite 2 
aukštų mūrinį namą, 2-5 kambarių 
flatai, karštu vandeniu šildomas pir
mas aukštas, Brighton Parke. Spe
cialia bargenas, $13,700.

Jei jums reikia mažo bizniavo na
mo, mes specialistai statyme mūri
nių namų, krautuvių, 4 ir 5 kamba
rių užpakalyj,, su skiepu. Mes imam 
senus namus į mainus. Pasimaty- 
kit
B.

su mumis.
B. PIETKIEWICZ and CO. 

Home Builders
2608 V/. 47th Street

DIDELIS bargenas. Naujas 6 kam
barių mūrinis bungalow,- octagon 
frontu su “leaded art” stiklais, karš
tu vendeniu šildoma* vėliausi plum- 
bingo įrengimai, lietaus lašų vana, 
geležinis gyduolėms šėpukas, su vei
drodžiu, gražios ugnavietės ir kny
gynai, įbudavotas ice box ir prosini- 
mui lenta, dideli su 
kai, su sieteliais ir i 
kaliniai porčiai, beržo arba aržuolo 
trimas, 
virtuvėj, 
lengvais išmokėjimais.

6137 S. Karlow Avė. 
savininkas ant vietos kasdie, neda

lioj nuo 8 iki 5 po pietų

i grindimis viš- 
stikliniais užpa-

aržuolines grindys, klevinės 
Tik $1500 įmokėti, kitus

PARDUOSIU arba mainysiu na
mų ant lotų. Naujas mūrinis namas 
5—6 kambariai, garu apšildomas. 
Randasi 53 E. 100 St. Kreipkitės: 
(jlOl S. Bacine Avė.

PARDUODU namą greitai ir pi
giai. Priežastis — palikau našlė 
7210 So. Western Avė. — Republic 
5667.

PARDAVIMUI 2 lotai bizniavi, 
ramias gražioj vietoj, tinkanti yra 
dėl gasolino stoties arba dėl Road 
House; galiu mainyti ant automo
bilio arba ant kokio biznio,, Savi
ninką galit matyti nuo 9 vai. ryto 
nedėlioj ir nuo 10 vai. ryto iki 2 
po pietų. 2 lubos iš užpakalio. 
F. B. 2919 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA 2 flatų po 5 kam
barius namas. Parduosiu pigiai. Prie
žastį patirsit ant vietos. Atsišaukit. 
332 W. 58th St. Tel. Wentworth 2835

PARDAVIMUI 2 flatų po' 5—6 
kambarius mūrinis namas su ak
meniniu frontu. Garu .šildomas. 
Parduosiu ant lengvų išmokėjimų. 
Arti Laflin St. 1450 \V. 6ist St.

PARDAVIMUI mūrinis limbas, 5 
fialai ir štoras siu šaitanu ir ice 
cream parlor. Turi būti parduotas 
į trumpų laikų arba išmainytas. 
Kaina $16,000. Phone Victory 0793.

PARDAVIMUI arba mainymui na
mas su groserne arba atskirai. Vie
nai moteriai sunku užlaikyti. Atsi- 
šaukit pas savininkę. Tel. Beverly 
9423.

TURIU parduoti savo 8 kamba
rių murinę cottage, taipgi 2 karų 
garažą, kaina $8500. 4319 South 
Campbell Avė.

SAVININKAS parduoda 6 kamba
rių bungalosv, karštu vandeniu šil
domas už $6800, 7211 S. Maplewood 
Avė.

SAVININKAS parduoda pigiai 6 
kambarių bungalovv, karštu vande
niu Šildoma, už. $6800, 7211 South 
Maplevvood Avė.

EXTRA, 6 kambarių aukštos rų
šies bungalow, netoli 55 ir Califor- 
nia Avė., Mainysiu į bučernę arba 
grosernę. šaukit savininkų Lafayet
te 1083.

TIK VIENAS beliko, štai yra bar
genas. Parduosiu pigiau negu man 
kainavo 5 kambarių mūrinį bunga
lovv, ką tik užbaigti, 5223-25 S. Kil- 
patrick Avė., pusė bloko į pietus nuo 
Archer Avė., kaina $6700, apšildomi. 
Savininkai bus ant vietos nedėlioj 
nuo U iki 4. Jos. Chapulis 1808 S. 
Ashland Avė. Canal 1272.

PARDAVIMUI mūrinis namas 5 
ir 6 kambarių, visi įrengimai, gra
žioj vietoj, arba mainysiu arčiau 
prie Chicagos, arba Chicagoj į na
mą, biznį, arba lotus; kam butų pa
ranku, tai nepraleiskit geros pro
gos. Savininkas ant 2 lubų 

130 N. 15th Avė. 
Melrose Park, II.

MŪRINIS namas, 6-5 kambarių 
flatai, išmokėtas, karštu vandeniu 
šildomas, lotas 30x125, yra graži 
pieva, krūmai, garažas, $3000 arba 
$4000 įmokėti, pigus taksai, 4711 W. 
12 Place, Cicero.

PARDAVIMUI prie 56 Avė., neto
li 18 St., Cicero, naujas, 5 kambarių 
mūrinis bungalow, plieno konstrukci
jos,. tile vana, furnas šildomas, tik
ras bargenas, išmokėjimais pagal 
sutartį. Atdara dėl apžiūrėjimo, 
arba šaukit

Cicero 3305-J

PARDUODU du didelius lotus už 
žemiaus vertės kiekvieną, Tuxedo 
Park addition, pietų pusei miestelių, 
Elmhurst, III., aukšta vieta, gatvių 
įrengimai, daug dailių namų jau pa
statyta, štymo ir elektros transpor- 
tacija.

6637 Sb. Rockvvell St., 
Chicago, III.

flatų kampinis muro namas, ant4
40 pėdų loto.

2-4 ir 2-5 kambarių ir didelis ga
ražas. Inplaukų $270 į mėnesį. Vė
liausios ir moderniškos dekoracijos. 
Mainys į medinį ar murinj namą. 
Kaina $33,000.

30x125 kampinis bizniavas lotas. 
Randasi ant 69lh gatvės, tinkamas 
dėl gero biznio. Kaina tik $6,000.

6 kambarių mūrinis bungalow, kar
štu vandeniu šildomas, galit jį nu
pirkti labai pigiai. Kaina tik $8,900.

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

2-6 kambarius mūrinis 
karštu vandeniu apšildomas, 
yra įtaisyta vėliausios mados, 
na $15,300.

BRIGHTON PARK
2-6 kambariu mūrinis namas 

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

BRIDGEPORT
2-6 —r Medinis namas su cementi

niu foundamentu. Mainysiu ant 2-5 
arba 2-4 mūrinio namo. Kaina pigi.

WEST OF SHĘRMAN PARK
4 ir 5 kambarių medinis namas 

gitas namas yra bargenas. Kas pir
mas, tai laimės. Kaina $4200.

Jeigu jus ieškot bargenu matykit 
mane. Jus taipgi galit paduoti par
davimui savo namus pas mane. Grei
tos pasekmės.

Charles A. Bičiūnas
& Company

2515 W. 69th Street 
Tel. Hemlock 5363

Kaina

namas, 
viskas

Kai-

_ „ ______  ____  _____  karš
tu vandeniu šildomas, garažas. Mai-J

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

IV2 aukšto mūrinis, netoli 62 St. 
ir Winchester Avė., lotas 31x125, 2 
flatai, 5 kamb. apačioj ir 4 kamba
riai viršuj, karštu vandeniu šildo
mas, visas moderniškas, kaina $8850, 
dalį cAsh.

JOHN A. FUNK & CO.
Lst - St.
134*

LICITACIJA 
ŠIANDIE

1022 W.
Yards

Proga visam amžiui.
Pirmu sykiu Chicagos istorijoj, 

nedėlioj mes išparduosime publiŠ- 
kame išpardavime (licitacijoj), $50,- 
000 vertės stako. aukštos rųšies nau
jų rakandų, priduotu mums iš kelių 
didelių dirbtuvių dėl greito išparda
vimo. šis išpardavimas prasidės 
lygiai H vai. ryto, dideliame nau
jame Licitacijos kambaryje, kuris 
randasi

1027 W. Madison St
Stakas randasi sekamas:

Puikus 2 ir 3 šmotų mohair, Frie- 
ze, Jackųuard ir velour seklyčios se
tai, 2, 3 ir 4 šmotų miegruimių se
tai, vvalnut arba mahogany, 7, 8, 9 
ir 10 šmotų valgomų kambarių se
tai, Coxwel krėslai, “Bridge” ir ju- 
nior liampos visokios rųšies, sekre
toriams, netikėtams reikalams ir da- 
venport stalai, telefonų setai, “End” 
stalai, pusryčiams setai, virtuvių 
cabinetai, seni dresenai, lovos, 
springsai, matrasai, linoleum ir

SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

Mes pasiūlome šiandie apie 
aukštos rųšies kauru, Wilton, 
vets, Palisades ir Axminsters, 
gražiausių paternų.

Pardavimo sąlygos
šis stakas bus išparduotas be jo

kių aprubežiavimų, galėsit pirkti 
kaip tik jums patinka. Cash reikia 
įmokėti 25%. Tavoras nupirktas 
šiandie galės pas mus pabūti dėl 
tolimesnio pristatymo. Veltui dasta- 
tymas bile kur Cnicagoj. Jums ap
simokės atlankyti šį išpardavimą.

LINCOLN AUCTION 
COMPANY

t. t.

300 
Vel- 
visų

Auctioneers & Appraisers 
1027 W. Madison Street v

Phone Monroe 2860

MODERNIŠKAS 3 flatų namas, 
elektra, refrigeratorius, įmūrytas 
plumbingas, lietaus lašų vana, ug
navietės, knygynai, garu šildoma, 
stikliniai miegojimui porčiai, randa
si Beverly Hills. Brokerių nereikia. 
Greitam pardavimui $26,000. Savi
ninkas, 9849 Justine St., Beverly 8091

$5 IiMOKfiJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, įde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, plęiste- 
riuejam, dedam plumbingą, visas dar
bas garantuoats.

AJAX OONSTR. CO.
2206 Mihvaukee Avė.
Phone Brunswick 4707

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

-------------- i PARDAVIMUI 4 kambarių medi- 
-------------- nis cottage, ant dviejų lotų, gara

džius. Kaina tik $4500. Greitam par- 
nnT/^TimA-KT------n*nt7 davimui — apleidžiu miestą. Agen-BRIGHTON PARK tų nereikia. 5143 S. Ridge\vay Avė.

BARGENAI

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

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

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

•RUBIN.BROS.

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas 3 flatu namas, po 6 kamba
rius flatai, 3 karų garažas, netoli 76 

, ir May St., kiana $26.500, cash 
J $5500, arba mainysiu) į bungalovv, 2 

murJ 1 flatų arba medinį, išmokėtą, 
nmn-. SULL1VAN AND CASEY 

7221 S. Halsted St.
Triangle 1606

į PARDAVIMUI 2 flatų namas su 
mažu groserių ir saliuno fixtures. 
pigiai. 1942 Canalport Avė.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
: turi parduoti 2 aukštų mūrinį na- 
; mą, 5-6 kambarių, 2 karų garažas, 
1 geroj apielinkėj, atiduosiu į mainus 
už $15,000, parduosiu už $10,700, 
cash $2000, kitus išmokėjimais.

Atsišaukit,
2117 N. Western Avė. 

Brunswick 0862

Namų Statytojai
4155 Archer Avė.

Lafayette 8705

SPECIALIS BARGENAS, Jotas 
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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

V1SAD03 yra patartina kriep- 
ties pas

809 W. 35th St., Chicago
Boulvard 0611-0774

JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

SAVININKAS labai serga, turi 
parduoti tuojau. Tas ilgai nebus. 
$1500 pigiau, pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvas, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavus namas, pri
imsiu lotus kaipo dali Įmokė j i mo. 
Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
olst St. arba Tel. Hemlock 7178.

GASOLINO STOTIS
Pardavimui arba mainymui, kam
pas Archer Avė. ir Keane Avė., 
Justice Park, Ilinois. kur pravažiuo
ja tūkstančiai automobilių kasdie. 

! Kas nor gero biznio, atsišaukite 
pas

C. P. Suromskis and Co.
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751 ’

ČIA RASI BARGENUS
2 nauji muro namai, 5 ir 5 arba 

6 ir 6 kambarių, karštu vandeniu ap
šildomi, aržuolo trimas, viškos, ap
dirbti porčiai ir kili vėliausios ma
dos įrengimai. Randasi arti Mar- 
ųuette Parko, mokyklų ir karų, 
Kontraktoriui skubiai reikalingi pi
nigai, tad pigiai parduodami arba 
priims j mainus jūsų seną namą.

Bizniavas kampinis muro namas, 
5 flatai ir didelis Štoras su bučer- 
nės ir grosernes “fixtures”, staku, 
ir per ilgus metus išdirbtu pelningu 
bizniu, kuris randasi Bridgeporto j 
apielinkėj. Salininkas senatvės, 
priverstas parduoti arba mainis į 2 
flatų namą; Marųuette Parko arba 
Cicero apięlinkės. Naudokitės pro
ga.

Bungalow 6 kambarių, karštu van
deniu apšildoma, vėliausios mados 
įrengimai, lotas 30x125. Randasi 
Chicago Lawn, arti 63 St. Kaina tik 
$8,000, jmokėt $700.

Farma 80 akerių geros žemės, tro
bos, gyvuliai ir padargai. Randasi 
Michigan Valstijoje. Nelaimė savi
ninką verčia parduoti tik už $2800, 
jmokėt $1800. Pirmas laimės.

2 flatų naujas muro namas, 5 ii 
5 kambariai, 3 miegruimiai, viškos, 
pirmas aukštas karštu vandeniu ap
šildomas ir kiti parankumai. Randa
si Briohton Parko apielinkėj. Kont- 
raktorius priims į mainus jūsų se
ną namą arba pigiai parduos.

Apie šiuos ir kitus čia nesuminė- 
tus bargenus, malonėkit kreiptis j 
musų įstaigą, kasdien arba nedėlio- 
mis.

. K. J. MACKE & CO.
(MAČIUKAS)

2436 W. 59th St.
(kampas Artesian Avė.)

Tel. Prospect 3140

PERSKAITYK ŠITĄ
bela
piai.

beis- 
pigi,

6-6 kamb. medinis namas su 
inentu, 2 karų garadžius, kaina 
jmokėt tik $1000.

5-5 kamb. medinis namas su 
inentų, lotas 36%xl25, kaina 
jmokėt tik $1000.

5-5 naujas muro namas, štoras 
beismante, vandeniu šildomas, kaina 
pigi, įmokėt $3,500.

šie viršminėti namai randasi ge
roj vietoj, Brighton Parke.

Taipgi turiu 2 akru žemės arti 
79th ir Archer Avė., Justice Park, 
III. Kaina labai pigi, tinkanti dėl 
vištų farmos. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant miesto prapertės.

Savininkas

JUOZAS VILIMAS 
4558 S. Washtenaw Av.

Phone Virginia 2054
TIKRAS BARGENAS. 4 lo

tai ir 4 ruimų namas. Galima 
laikyti paukščių ir karvių. Tro
bos yra viskam. Parduosiu la
bai pigiai su mažu įmokėjimu. 
Kreipkitės pas savininką 4436 
So. Fairfield Avė., 2-ros lubos.

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). >

SAVININKAS parduos arba mai
nys 3 po du flatu namus. Didelis 
bargenas. Tiktai $2000 įmokėti. Savi
ninkas. MALPEDE, 408 S. Laramie 
Avė. Austin 6115.

BARGENAS ir lengvos išly 
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara 
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash 
Bungalow randasi Marquett» 
Manot* prie boulevarų ir gat 
vekarių. Parsiduos $1,500.. pi 
ginu negu verta. Del informa 
ei jų kreipkitės

6409 So. Kedzie A venų*

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta

tytų presuotų plytų mūrinius bunga- 
low, gražioje Glenvievv, po 6 pui
kius kambarius, karštu vandeniu šil
domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 
seklyčioj ir viena kliubo kambaryj, 
geležies konstrukcijos, tile stogas, su 
sieteliais porčiai, presuotų plytų 
garažas, labai graži vieta aplinkui, 
vien žemė verta $3000, galite nu
pirkti už $14,000. Tiktąi biskj įmo
kėti, kitus kaip rendą. Telefonuo-
kit savininkui Glenview 224 dėl su
tarties tarpe 9 ir 5 valandos po 
lų arba rašykit

• SUVARTOn. savo dienos šviesos 
taupymo laiką. Atvažiuok ir pama
tyk musų 18 naujo typo octagon 
frontu bungalovvs, mūriniai, karštu 
vandeniu šildomi, ugnavietės, kny
gynai, linoleum virtuvėj, pentrė, sli
diniai užpakaliniai porčiai. $500 įmo- 
cėti, kitus kaip rendą. Atdara va
karais ir nedėlioj. Budavotojas. 7168 
W. Grand Avė., Merrimac 9412.

arba rašykit

H. F. RITTER,

Glenview, III.

pie-

NIEKO NEBEIK JMOKfiTĮ, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalovvs, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde- 
dam cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiain stogus, įvedam 
plumbingą, malevojam ir pertai- 
som. Dykai apskaitliavimas ir pia
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
Western avė. Tel. Hemlock 2636.

Aukso proga maini- 
ninkams

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas su 2 flatais ir 2jų karų garažu, 
mainysiu ant bungalovv, summer 
resort, ne didelios farmos ir netoli 
Chicagos, ar bizniavų lotų.

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas, tarpe 2jų karų linijos, parduo
siu už $18,500 arba priimsiu 2jų 
flatų privatišką namą, nepaisant 
apięlinkės, arba cottages.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus mu
ro namas, su 2jų karų garažu, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant di
delio namo arba bungalovv, lotų, bu- 
čemės, automobilio, dry goods Storo, 
restauranto, farmos arba kas turite 
kitam mieste namą, priimsiu kaipo 
pirmą įmokėjimą, tas namas turi 
būt parduotas arba išmainytas į 
trumpą laikų.

IŠSIMAINO muro garažas, su na
mu, mainysiu ant privatiško namo, 
nepaisant apięlinkės.

IŠSIMAINO bizniavas namas, 2 
štokai ir 8 flatai, mainysiu ant pri
vatiško naino arba farmos.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu, mainysiu ant 2-jų flatų na
mo.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas,

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

PARDAVIMUI arba mainymui, 6 
flatų mūrinis namas, raudonų ply
tų frontas — 6 po 5 kambarius, ant 
2 lotų, yra 4 karų mūrinis garažas, 
vienas blokas nuo South Parko. 
Rendų į mėnesį neša $472.50. Gali
ma pirkti su $15,000 priimsiu mor- 
gičius, arba mainysiu ant No 1 
bungalovv arba 2-jų flatų, bizniavo 
namo.

Matykite savininką.
S. DYOKAS,

5443 So. Shields Avė.
Tel. Boulevard 6933

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 6 ir 
6 kambarių kampinis medinis namas, 
ant akmeninio pamato. Fornis ap
šildomas 1 flatas, pečiais 2ras flatas. 
Garadžius vienai mašinai. 500 W. 81 
PI, kampas Normai Avė. Savininkas 
Tel. Vincennes 4571.

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.

50 
tik

PARDAVIMUI namas ir lotas yra 
dideli medžiai, jardas dėl vištų, kai
na $3600. 5239 S. Green St.

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, Union Avė., netoli 47 St., 
yra krautuvė ir du po 7 kambarius 
flatai, pečium šildomas, 'kampinis 
lotas 26x125, rendų $1692, kaina 
$10;500 viskas išmokėta, nebran
giai, išmokėjimais.

F. W. GRAPPERHAUS, 
140 N. Dearborfi St. 
Tel. Randolph 6693

GRAŽUS, 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. Haavo, 2346 N. Cicero 
Avė. Capitol 2510.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
"ienas kampinis antras šalę kampo, 
randasi ant greit augančio 
t treeto. f __ * ’
nysiu į bile kr

Parduosiu pigiai arba 
bile ką.
WALTER J. PAUL 
Westem6601 S.

3236 W. 55th St

biznio
mai-

Republic 
Hemlock

4170
238?

PORTAGE Park, naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalovv, gatvė ce
mentuota, octagon sun parlor, 2 
blokai iki Irving Park karų, kaina 
87950, cash $750.

5 kambarių mūrinis namas, karš
iu vandeniu Šildomas, gatvė cemen
tuota ir apmokėta, 2’4 bloko nuo 
Irving Park karų, kaina $8500, cash 
$1200. Federai Real Estate, 5814 
Irving Park Blvd. Kildare 6670.

NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu j 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 Crawford 
Avė., vienas blokas nuo Marųuette 
Parko ir 2 blokai nuo Crawford Avė. 
Yra vanduo ir šaligatviai ištaisyti. 
Visi lotai po 30 pėdų, kaina $5,500. 
Kreipkitės: “Naujienos”, klauskite J. 
Mickevičius.

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nauji po S flatuft namai, 3-ft. 2-4 kam

barių, 2 karų garažas, uždaromos lovos, 
garu dildomas, viskas iArenduota, kaina 
¥32,000 kiekvienas, cash SS,OOO.

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

3-3 kambarius. 2 krautuvas. 4 karų mūri
nis garažas, kaina ¥75,000, cash ¥10.000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambarius flatai, Už
daromomis lovomis, viskas ilrcnduota, kai
na ¥37,000, cash ¥5.000.

J. MONTENEGRO BLDR.
t Spauldinr 1013

MES turim pardavimui % akro, ap
augės mišku prie ežero lotai, aliejaus 
apielinkėj, Michigan. Savininkas gau
na pelną iš aliejus šulinių gręžimo. 
Čia bus gręžiami šuliniai ir jei rasi
me aleijaus, savininkas turės pelną. 
Tuos lotus parduodam po $100 kiek
vieną, jie verti daugiau, išmokėjimais 
po $2 j savaitę. Naujienos, Box 1072, 
arba Šaukit State 0732.

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

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879

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


