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Raseiniuose pasibai-! Šiaurės Kinų dikta 
gė didelė politinė . torius pasirengęs 

byla bėgt į Mandžuriją
šešiolikos 

nų, dvylika 
terminams 
kalėjimo

kaitinamų asme- Pietų Kinų armijos visur 
nuteisti ilgiems , 
sunkiųjų darbų

mu
ša šiauriečius ir iš visų pu- 
sai apsiaučia sostinę Peki
ną

ir apskri- 
sukilimą

Teismas.
Alfonsas

Kauno “Socialdemokratas” 
praneša:

Gegužės 11 dieną Raseiniuo
se užsibaigė didelė politinė by
la. leisiamieji, viso 16 asme
nų, buvo kaltinami tuo, kad 
pereitais metais rugsėjo mė
nesį Raseinių mieste 
ty ruošę ginkluotą 
prieš esamą valdžią.

Teisė Karinome ičs 
Nuleisti: Žukauskas
(III Seimo Socialdemokratų 
Frakcijos narys) 12 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo; Dovy
daitis 10 metų; Grigiškis, šau- 
dytis, Novogrudskas po 8 met.; 
.špukas, Banys, Zvicga Liudas 
po 5 met.; Sirtautas, Biržinis, 
Petraitis po 3 met.; Petraus
kaitė pusantrų metų.

Išteisinti: Krapikas, 
tauskas, Prostokišinas ir 
ga Bronius.

Teisiamuosius gynė prisieku
sieji advokatai: Purėnienė, Po
žėla, Sleževičius ir Venclaus- 
kas. Gynėjai duos apeliaciją 
Vyriausiam Tribunolui.

Puci-

Britų kviečių garlaivis 
paskendo; jgula iš

gelbėta
ST. THOMAS, Mergelių Sa

les, birž. L — Užsigavęs i po- 
vandtnines uolas, praeitą nak
tį paskendo ties St. Thomas 
britų garlaivis Granton, plau
kęs su kviečiais iš Vancouvero 
j Antverpeną. Įgulos žmonės 
I uvo išgelbėti.

Rusas su 28 žmonėmis 
nukrito į ežerą; vi

si gyvi
birž.

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. L 
— Pietų Kinų nacionalistų ar
mijoms visais 
piantis aplink 
mas

frontais kau- 
Pekiną, kriti

kis šiaurės Kinų sostinės 
• atrodo vra tik dienos

kitos klausimas. Pekino dikta
toriaus čang Tsolino armijos 
visur mušamos ir genamos at-

buvusiam 
galvai, tuo ne
praloštų bylą

toliau sako,

Nacionalistų vyriau s y b ė s 
gauta iš Pekino telegrama sa
ko, kad Čang Tsolinas Pekino 
valdžios kontrolę pavedąs Tuan 
Či-Džui’ui, pirmiau 
Pekino valdžios 
rėdą mas savo 
pridengti.

Nacionalistai
kad jie turį žinių, jogei šiau
rės Kinų diktatorius rengiąsis 
paskelbti, kad jis pasitraukiąs 
iš Pekino i Mandžuriją ir vi
sai pasišalinąs iš politikos.

I 
čangas įsakęs pradėti visuoti

nį traukimąsi atgal
TOKIO, Japonija, birž. 1. 

'— Pranešimai iš Tientsino sa
iko, kad gcn. čang Sun-čang, 
šiauriečių armijų vadas, Įsa
kęs savo kariuomenėms Tient- 
sino-Pukovo geležinkelio fron
te pradėti visuotini traukimą-

čang Tsolinas reng’asi bėgti 
iš Pekino

birž. 1. 
diktato-

Tsclino kariuome- 
jau Pekino apy- 

traukiniai ruošiami 
šiaurės Kinų sostinę

HAMMONTON, ?
1. — Vakar vakarą mažne įvy
ko čia didelė nelaimė ir, g-ali- 
ma sakyti, stebuklas, kad dvi-! 
dešimt astuoni asmens išliko I 
gyvi.

PEKINAS, Kinai, 
Besitraukiančios 

liaus čang 
nes pasiekė j 
gardą, ir 
Čangui

‘Miss Poland’ tragedija
pinigų, ir Tautų LygaNeturi 

nepadeda atvykti į Ameriką 
j gražuolių kontestų

GENEVA, Šveicarija, 
— Gražuolių kontesto

birž.
Gal-i t

I vestone garsas suskambo dagi 
i rautų Sąjungoje.

Entuziastingi gražia u s i o s
Vieno autobuso šoferis, ap- Vilniaus merginos garbintojai 

žlibęs nuo stiprių kito auto- parašė Tautų Sąjungos sekre- 
mobilio šviesų, per arti pasu- ? toriui, Sir Drummondui, laiš- 

ir busas, išlaužęs ką, pranešdami, kad Vilniaus 
nukrito Į Hammon- miestas kaip vienu balsu iš- 

tono ežerą. Bušo viduj buvo rinkęs “Misa Poland”, tik ne- 
28 asmens. Tik dėl ūmiai su- laimė, kad nesą pinigų pasių- 
teiktos pagalbos nė vienas jų sti ją iš Vilniaus j Galvestoną, 
neprigėrė. I Jungtinėse Valstybėse, daly-

1 vauti tarptautiniame gražuo
lių konteste.

Ar kartais Tautų Sąjunga 
negalėtų “padėti” jai

, i liauti? - - maldauja 
VVASHINGTONAS, birž. 1. : čiai.

— Prezidentas (x)olidge savo! lautų Sąjunga nega-
deniet 1‘- Sir Drummond atsakė, kad 
kartą | tarptautiniams gražuolių kon-

1 testams Geneva '—1
neturinti.

“Miss Poland” 
tik 20 pavasarių 
vielos gražuolių

atsparas,

Coolidge praleis atosto 
gas Wisconsine nuke- 

vilnie-

vasaros atostogas 
praleis vakaruose, 
\Visconsine. Jis

dvare netoli nuo
trisdešimt mylių uuo Superior, 
tarp miškų ir ežerų.

ir
v •

apsigyvens
Brule, apie

PERKUNAS SPYRĖ BOSTO- 
NO MIESTO ROTUŠĘ

BOSTON, Mass., birž. 1. — 
Vakar, per stiprių perkūnijų 
audrų, perkūnas trenkė rotu
šę (City Hali). Elevatoriai bu
vo pagadinti ir labai išgąsdin- 
tos telefono operuotojos, ku
rios Šoko šalin nuo savo apa
ratų.

pinigų irgi

esanti 
mergina 
rungtynėse 

esanti laimėjus nemažiau kaip
dvyliką prizų.

(lai
ii

Submarinų kolizija 
vienas sužalotas

NEW LONDON, Conn., birž. 
1. — Submarinų bazėje įvyko 
kolizija tarp submarinų S-18 
ir S-12. Pastarasis buvo suža
lotas, bet neskaudžiai. Įgulos 
žmonių niekas nenukentėjo.

ChicasJ^lii., šimtadienis, Birželio-,June 2 d., 1928

[Atlantic and Pacific Photo]

Didelis gaisras Būt 
rimonyse

z. ■ • > •
1^' JA

KAUNAS. — Gegužės 15 d. 
Butrimonių miestely, Alytaus 
apskrity, kai žmonės buvo su
sirinkę bažnyčion tautos šven
tes pamaldosna, 10 vai. visi 
buvo išgąsdinti netikėto gais
ro, kuris dėl iki šiol neišaiš
kintų priežasčių, prasidėjo nuo 
garinio malūno.

11 vai. buvo pranešta tele
fonu Kauno miesto ugniagesių 
komandai, 'kurių dalis prieša
ky su brandmajoru Maksirno- 
vu išvažiavo Į Butrimonis.

Privažiavus Prienus, pasiro
do, kad Prienų ugniagesiu 

Įapie gaisrą nieko nežino, nors 
! jie netoli gyvena. Tik iš Kau- 
I no gaisrim’nkų 
žiavo vėliau.

______  No. 131

Monoplanas “South
ern Cross” laimingai 

pasiekė Honohilu
Iš Oakland, Cal., į Honolulu, 

2,400 myliu per vandenyną 
skrido 27 valandas

sužinoję atva-

Vokiečių aviatoriai Chicagoj, svečiuose pas mayorą Thompsoną. Iš kairės j dešinę: kapt, i Kauno ugniagesiai atvykę
Koehl; maj. Fitzmaurice (airis); I)r. liūgo Junkers, pabudavojęs perskridusį Atlantiką aero-,ra^° lau apdegusių aP^e_ 
planą Bremen; Ed. J. Kelly, prez. pietų parkų tarybos; baronas von Huenefeld, ir mayoras į D‘c'bų. loliau gaisrui plėsti.1 
Thompson I neleido vietos ugniagesiai, nors

jie teturi tik 3 rankinius siur
blius. Kauniškiai jau rado at
vykusius 
sius.

Miniu 
tą dieną, 
daug
ten. Be 
subėgo 

Liko 
virš 30

frukšmas Jugoslavų tramvajų Garlaivis paskandi
parlamente dėl riau

šių prieš italus
Opozicijos atstovai smerkia 

vyriausybę dėl trempimo de
monstracijų; parlamento se
sija nutraukta

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 1. — Jugoslavijos seimas 
vakar buvo vieta didžiausio 
'.rukšmo. Opozicijos atstovai 
laužė savo piupitrus, trankė 
kumščiomis, trypė kojomis ir 
rėkė, protestuodami prieš po
licijos vartojamas priemones 
žmonių demonstracijoms prieš 
Italus patrempti, 
kalų ministeris 
mas kraujagėriu i 
žiu, kuris esąs nusipelnęs tik 
nusodinti ant smailaus kuolo.

Vidaus rei- 
buvo kolioja- 
ir galvažud-

vieepir- 
Tuojau 

vėl prasidėjo 
kad pirmininkas uždarė 

visai

kai buvo pranešta, k 
Aių uždegimu miręs 
mininkas Agatu novic. 
betgi trukšmas 
taip,
Misedį ir sesiją atidėjo 
savaitei.

Du laikraščiai, kurie 
kavo policijos žygius, 
konfiskuoti.

kriti- 
tapo

Buvęs vokiečiu karo 
lakūnas užsimušė

KANSAS CITY, Kan., birž. 
L — Jo aeroplanui nukritus 
iš 300 pėdų aukštumos, užsi
mušė pilotas Herman Finger, 
didžiojo karo metais buvęs ka
pitonas Vokietijos aviacijos 
tarnyboje.

PAĖMĖ NEPAŽĮSTAMĄ PA
VĖŽINTI, PATS GRĮŽO 

PĖSČIAS

IIOMEH, III., birž. 
Louis Jurgensmeyer, 
gas vietos farmerys, 
niekados daugiau neimti į au
tomobilį nepažįstamų “pavė
žinti.” Tam jis turi pamato.

Vakar jis savo naujut nau
ju automobiliu važiavo iš mie
sto namo ir kely pasivijo ne
pažįstamų žmogų, kuris pasi
prašė galą pavėžinti jį. Far
merys mielai sutiko. Truputį 
pavažiavus, svečias staiga iš
sitraukė revolverį, privertė 
farmerį atiduoti visus pinigus, 
aukso laikrodėlį, deimanto žie
dų ir, pagaliau, lipti laukan 
iš automobiliu kuriuo nepa
žįstamasis nudūmė savais ke
liais.

turtin-

iš Alytaus ugniage-

katastrofa
vieSeptyni asmens užmušti, 

nuolika pavojingai sužeisti

DANVILLE, Ilk, birž. 1. — 
Vakar vakarą, dviem tarpu- 
miesčio tramvajam susidūrus, 
septyni asmens buvo 
ti, o vienuolika kitų 
gai sužeisti. Nelaimė 
netoli nuo Fithian, 
mvliu i vakarus nuo * v l

užmuš- 
pavojin- 
atsitiko

Danvil-

Abudu tramvajai ėjo iš prie
šingų pusių. Ties apsilenkimu, 
vienas jų turėjo įsukti į šalu
tinius bėgius ir leisti antra
jam praeiti, bet pastarojo, ma
tyt, buvo sugedę stabdžiai. 
Motormanas nepajėgė tramva
jaus sulaikyti, ir vagonas, per
bėgęs tiesiąją bėgių linija, tren
kė j iš priešingos puses atėju
sį tramvajų.

Įsidėmėkit: J. V. prezi
dentu bus išrinktas de
mokratų “dark horse”

PARYŽIUS, birž. 1. — Ui- 
la Hanun, indų žynė ir “pra
naše”, kuri sakosi išpranaša
vus kaizeriui Vilhelmui, kad 
jis busiąs išguitas iš Vokieti
jos, taipjau išpranašavus revo
liuciją Busijoje, dabar prana
šauja, kad ateinančiuose rinki
muose Jungtinėse Valstybėse 
prezidentu busiąs išrinktas de
mokratų “dark horse.” Galit 
netikėt, kad nenorit.

Amnestavo 59 asmenis 
iš ištrėmimo ir Vainių

KAUNAS. — Sąryšy su Lie
tuvos Nepriklausomybės 10 me
tų sukaktuvėmis, gegužės 15 
d. Krašto apsaugos ministerio 
įsakymu paleidžiami iš Varnių 
koncentracijos stovyklos ir iš
trėmimo 59 asmenys. *

QR
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu ir mažumą 
vėsiau; vidutinis mainąsis ve
jas.

Sekmadienį veikiausiai bus 
taipjau gražus oras.

Vakar temperatūros 
tarp 56° ir 76° P'.

šiandie saulė teka 5:17, lei 
džiasi 8:19.
4:16 ryto.

buvo

Mėnuo leidžiasi

no garlaivį; 8 įgulos 
! žmonės prigėrė
Nelaimė atsitiko pasažieriniain 

garlaiviui Prezident 
field užgavus prekių 
Kershaw

Gur
iai vų

Mass.,
Garlaivis President

VINEYABD HAVEN, 
birž. 1. 
Garfield užgavo ir paskandino 
prekių 
kuriuo

garlaivi Kershaw, su 
kartu nuėjo j dugną ir 
ar astuoni Įgulos žmo-

nes.
Nelaimė atsitiko anksti šį 

rytą jūrėse ties East Chop, 
Vinevard Haveno iškišuliu.

Prek ų garlaivis Kershaw, 
2,640 tonu, plaukė iš Bostono 
Į Norfolką, o pasažierinis gar
laivis President Garfield plau
kė iš New York o j Bostoną. 
Kers ha w turėjo viso trisde
šimt šešis

devyni jų 
žuvo.

turėjo
ar trisdešimt septy- 
žmones. Dvidešimt 
buvo išgelbėti, kiti

žemes drebėji-Stiprus 
mas Peruvijoje

LIMA, Peruvija, birž. 1.
Chachapoyase 
vincijos 
jaustas 
mas.

Amazonas pro- 
sostinėje, vakar buvo 
stiprus žemės drebėji-

Pavojus Klaipėdos 
uostui?

Vokiečiai projektuoja perkasti 
Kuršių kopas

KAUNAS. — Klaipėdos spau
da reiškia didelio susirūpini
mo dėl Karaliaučiuj keliamo 
projekto statyti naują uostą 
Krante, perkasant Kuršių ko
pas ir sujungiant Kuršių įlan
kos pietinį galą su jura. Toki 
eventualus kopų perkasimas 
esą sudarytų labai didelį pa
vojų Klaipėdos uostui, nes ta
da negalima butų išgelbėti 
(?) nuo užsekimo Kuršių įlan
ka ties Klaipėda.

už

Mirties bausmė Anglijoj
LONDONAS, birž. 1.

Mirties bausmei pasmerkti 
nukovimų policininko, vakar
tapo nužudyti du nusikaltėliai, 
Wm. Kennedy ir Fr. Brovvn. 
Tarp prisaikintųjų posėdinin- 
kų, kurie tuodu asmeniu pa
smerkė, buvo trys moterys.

minios 
gaisras 
kare.

minios žmonių, nes 
kaip minėjome, buvo 

susirinkę tautos šven
to, pamatę gaisrą daug 
iš apylinkės.
be pastogės ir turto 
neturtingų šeimų.

virs 100 ugniagesių ii 
dalyvių pastangomis 

likviduotas vėlai va-

Melrose Parko prezi
dentas ir 100 kitų 

inkriminuoti
Kaltinami 

slaptų
dcl aperavimo llt1 
degtinės varyklų

Parko, 111., prezi-Melrose
dentas Gus H. Bohlander, trus- 
tisas Anthony Pohna ir devy
niasdešimt devyni kiti asmens, 
jų tarpe kai kurie kiti mies
telio valdininkai, tano grand 
jury inkriminuoti <lel konspi
racijos laužyti prohibicijos 
įstatymą ir dėl operavimo 119 
slaptų degtinės varyklų.

Per tvorą neperšokę 
nesakyk “op”, ponas 

Mussolini
DavisAmerikietis Robert

Munseys redaktorius, kalbėda
mas Amerikiečių Klube Pary
žiuje, pasakė, kad Italijos dik
tatorius Mussolini esąs gilia? 
Įsitikinęs, jogei jis niekados 
nebusiąs nužudytas, bet mir
siąs natūralia mirtimi.

Būdamas nesenai Romoje, 
Davis turėjęs pasikalbėjimą su 
Mussolini, ir diktatorius jam 
konfidencialiai pasakęs:

“Niekas ir 
uenušaus ir 
mirsiu ramiai 
m i, lovo je.”

niekados manęs 
nenudaigos. Aš 
natūralia mirti-

Suimtas laiškų kuopi* 
neto jas

SINTAUTAI. — Suimtas vie
tos pašto agentūros tarnauto
jas J. Jasiukynas, kaltinamas 
iolerių, kalendoriukų, nosinai
čių ir kitų smulkių daiktų iš 
laiškų išiminėjimu. Jasiukynas 
:š pradžios kaltu neprisipažino, 
bet pakišus jam kelis jo atplėš
tuosius laiškus ir šliko nosinai
tę, kurią jis išėmęs iš laiško bu
vo pasiuntęs savo mylimajai p. į 
T., prisipažino. Visa eilė nuken
tėjusių asmenų žada patiekti 
suimtajam savo ieškinius.

IIONOLULU, Havajai, birž. 
I. ‘‘Southern Cross” mono
planas, kurs su keturiais Įgu
los žmonėmis skrenda iš Jung
tinių (Valstybių Į Australiją, 
šiandie kaip 9:19 ryto atskri
do į Wheeler\ aviacijos lauką, 
Honolulu.

‘‘Southern Cross” monopla- 
iu skrenda du austrai iečiai, 
kap. Kingsford-Smith ir kap. 
l’lm, ir du amerikiečiai, \Var- 
ner ir Lyon. Iš Oakland, Cal., 
jie išskrido vakar kaip 8:51 
ryto. Iš Oaklando į Honohilu 
per Barnųjį vandenyną yra 

apie 2, l(M) mylių. Tą kelią jie 
skrido 27 valandas.

Biržy kalėjimo viršinin- 
ko-plėšiko byla 

pasibaigė
v

KAUNAS. Šiaulių apygar
dos teismo sesija Biržuose iš
nagrinėjo garsiąją Biržų kalė
jimo bu v. viršininko Radzevi
čiaus bylą, kurioj jis buvo kal
tinamas plėšikavimu. Radzevi
čius paleisdavo iš kalėjimo ka
linius, kurie ėjo ant plento ir 
darydavo ginkluotus apiplėši
mus. Pagrobtą turtą ir pinigus 
vėliau jie dalinosi.

Teismas rado ji kaltu ir nu
teisė 6 metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Jis tuoj buvo surakin
tas pančiais ir nusiųstas į ka
lėjimą.

Kaltinamieji kalėjimo prižiu- 
ėtojai: Kurpys, Grigovičius ir 

Oleinikovas išteisinti.
Kaliniai Bielinskis, Domaše

vičius, Sprindys, su kuriais Ra
dzevičius susitaręs veikė, nu
teisti kiekvienas po 4 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Ispanai įsteigė naują 
tolumo skridimo re

kordą
SEVILIJA, Ispanija, birž. L 

— Badio pranešimas iš Nasi- 
rabado, Britų Indijoj, rodo, 
kad ispanų aviatoriai, Jimi- 
nez ir Iglesias, įsteigė naują 
pasaulinį tolumo skridimo re
kordą. Nasirabadas, kur lakū
nai buvo priversti nusileisti, 
yra apie 525 mylias i rytus 
nuo Karači, jų skridimo tik
slo.

Aviatoriai išskrido iš Sevi
lijos praeitp antradieni, turė
dami tikslą l>e sustojimo nu- 
ėkti i Karači, apie f,(MM) my
lių tolumo.

SUŽEIDĖ KAIŠIADORIŲ VYS
KUPĄ KUKTĄ

KAUNAS, gegužės 10.— Kai
šiadorių vyskupas Kukta važia
vo savo arkliais iš žąslių į Kai- 
šiadorius. Pakeliui arkliai pasi
baidė nuo automobilio, kuriuo 
važiavo d-ras Levitanas, ir ap
vertė vežimėlį. Vyskupas Kuk
ta iškrito iš vežimėlio žemėn, 
sulaužė sau ranką ir sužeidė 
galvą.

Dr, Levitanas, nors ir matė 
Įvykį, nesustodamas nudrožė 
savo automobiliu toliau.

Sužeistas vyskupas Kukta vė
liau buvo pergabentas Kaunan, 
kur ligoniėj jam sugipsavo ran
ką.



2 NAUJIENOS, Chicago, III.

ĮkorespondencijosĮ
žmonių centai, paaukoti parem
ti neva gerą tikslą, nueina dy
kaduoniams į kišenius.

Minėtas kalbėtojas turbut 
pats buvo surengęs šias prakal-

kad pasilieka nėtis. Reikia dar pasakyti, kad 13824 Deodor St., kaip 12 v. die-

Zeigler, III
Darbai. — Komunistų prakal

bos. — Kalbėtojas Zalpis iš- 
koliojo savo tavorščių, drysu- 
sį paklausti apie aukas. — 
Nauja S.L.A. kuopa. — Ta
vorščių burdingieriaus nelai
mės.

ėmė taip nešvariai koliotis 
dar nė vieno bolševiko nesu gir
dėjęs koliojantis, nors daugelį 
jų kalbėtojų girdėjau ir nors 
kalbėtojų esu girdėjęs ir nors 
kiekvienas jų yra specialistas 
koliotis. Esą: tu esi melagis, tu 
man nemeluok; aš žinau, kad 
tokį, kaip tu, tai visai neleis į
kalėjimą; tu manai, kad po Lie-1 
tu vos kalėjimus lankytis tai Susitvėrė nauja SLA. 356 kp. 
kaip po karčiamas vaikščioti; ^įa nuo senų laikų ėjo nesu-

dinė pamačiusi, 
be bečlerio-burdingieriaus, pa
klausė kode! jis nori išeiti. Tą
sią negalėdamas tuoj viską 
smulkiai išdėstyti, bandė tylė-

, kaip bas ir manė gerai pasipinigau- jimu viską užbaigti. Gaspadinė 
ti, bet vietoje aukų gavo tokių tečiaus tokiu atsakymu nepasi- 
nesmagių klausimų, kokių jis tenkino ir per žandą padirma- 
nesitikėjo susisilaukti iš čio- vojusi budingierių įsivarė į sa- 
nykščių lietuvių, nes keli metai 
atgal ši kolonija buvo aukų šal
tinis. Tečiaus tas aukų šaltinis 
jau užsidarė ir vargiai kada be- 
atsidarys.

ir tavorščius Zalpis kartą pas 
minėtą tavrščių tris dienas vte 
še j ir svarstė visokius “svar
bius reikalus”. Tai dabar bus 
aišku kokie jie yra kalbėtojai, 
ant kiek jie susipratę ir su kuo 
draugauja.—Liepa.

ną, busite nuvežti.
—Aš ir busiu.
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čia Yra Tvirtumas!

šeštadienis, birželio 2, 1928

kasykla, kuri 
balandžio 1 

dirba. Dirba

buvo su- 
d., dabar , .. . . Lietuvos kalėjimuosebetgi ne- J

Musų 
stojusi 
vėl jau 
pilną laiką, tečiaus vis tik šiek
tiek kruta. Antroji kasykla sto
vi uždaryta ir nežinia kada pra
dės dirbti.
Netikėtos prakalbas ir netikėtos 

tų prakalbų pasekmės
Kasyklai pradėjus dirbti ima 

atsirasti ir visokių naujienybių 
tarp lietuvių.

Štai gegužės 17 d., niekam 
nieko negirdėjus apie jokias 
prakalbas, kad kas jas kam 
nors rengtų, staiga pradeda ne
šioti po stubas plakatus, kad šį 
vakarą kalbėsiąs Zalpis. Plaka
tuose ištisa mali-malienė apie 
tai, ką Zalpis matė važinėda
mas po Naująją Angliją ir 
Pennsylvaniją. žinoma, kviečia
ma visus susirinkti išklausyti šį 
“svarbų kalbėtoją”.

Nuėjau ir aš paskirtu laiku, 
bet žmonių nėra. Pavaikščiojęs 
ilgoką laiką gatve ir publikos 
nesulaukiant, maniau jau eiti 
namo, bet štai atvažiuoja ir kal
bėtojas. Bet ir kalbėtojas sėdi 
automobily irgi laukdamas pub
likos. Pagalios 
30 žmonių 
“svarbios”
valandos vėliau, negu buvo gar
sinta.

Apie Zalpio prakalbą nerašy
siu, nes jau yra žinoma kokis 
jis yra kalbėtojas ir jei kas sy
kį jį yra girdėjęs kalbant, tas 
jau žino apie ką jis kalba, nes 
jis visur vis tuos pačius verkšle
nimus kartoja. Jis pereitą žie
mą čia kabėjo apie fašistus; 
dabar irgi tą patį kartojo, tik 
šį kartą pasirodė dar didesnis 
grubijonas, negu pereitą kartą.

Pabaigus prakalbą, pirminin
kas paklausė, ar kas neturys 
kokių klausimų. Atsirado vie-

susirinko apie 
tai ir prasidėjo tos 
prakalbos pusantros i

nas jųjų mokinys, kuris ėmė ir 
paklausė: Ar Amerikoj surink
tomis Lietuvos politiniams ka
liniams aukomis šelpiama ir ki
tokių partijų politinius kalinius, 
sėdinčius už politinius nusidė
jimus ir kuriuos yra įkalinusi 
Lietuvos fašistų valdžia?

Kalbėtojui tas klausimas tur
but buvo labai nesmagus, nes 
jis pasakė antrą tokią prakal
bą, bet vistiek į klausimą neat
sakė. Nors klausėjas buvo ge
ras komunistų sekėjas, tečiaus 
tokiu Zalpio atsakymu nepasi
tenkino ir prisispyręs ėmė rei
kalauti, kad atsakytų į jo klau
sima. Kalbėtojas šiurkščiai at- I
sako: “Kur buvai, kad negirdė
jai atsakymo”. Tečiaus klausė
jui nenurimstant ir vis reika
laujant aiškaus ir tiesaus atsa
kymo, Zalpis matydamas, kad 
negali išsisukti neatsakęs, pa
juokęs paklausėją trumpai atsa
ko, kad yra šelpiami visi, kurie 
kovoja prieš fašistus.

Tada įvyksta aštrus susikir
timas tarp klausėjo ir kalbėto
jo, — reiškia įvyksta susikirti
mas tarp dviejų komunistų. 
Klausėjas pareiškia, kad kalbė
tojas sako netiesą, kad visai nė
ra taip, kaip sakė kalbėtojas. 
Jis pats buvęs Lietuvoje ir at
lankęs sėdintį kalėjime savo 
brolį, kuris jam ir pasakęs, kad 
visi, kurie sėdi Lietuvos kalėji- 
mose, jokios pašelpos iš Ame
rikos, ar iš kur kitur visai ne
gauna. Taipgi jis kalbėjęs su 
kitais trimis kaliniais, kurie bu
vo paleisti iš kalėjimo, kurie 
taipjau pasakė, ką ir jo brolis.

Tokia paklausė jo pareiškimas 
tarsi ant žarijų kalbėtoją pasta
tė. Kalbėtojas Zalpis užkaito ir

esą sėdi tikįniaį y LA. 308 kuopoj. Mat 
tokių, kurie kumeles vogė, bet ^a kUOpą yra užvaldę bolševikai 
vistiek vadinasi politiniais kali- jr Jaro kas jiems patinka 
niais ir t. t. ir t. t. • • - •

Žmonės ėmė juoktis ir kva
toti iš įsikarščiavusio kalbėto
jo. Klausėjas gi tikrina, kad 
kalėjime buvęs net keturis sy
kius ir kad jo brolis nėra koks 
arkliavagis, bet rusams bolše
vikams būnant Lietuvoj buvęs 
komisaras. (Teko patirti, kad 
jo brolis yra socialdemokratas 
ir sėdi kalėjime už politiką).

Iš pradžių kalbėtojas manė, 
kad visi žmonės juokiasi iš 
klausėjo, bet vėliau ir pats su
prato, kad juokiasi visi iš jo, iš 
kalbėtojo. Tai supratęs kalbėto
jas tik paraudo kaip keptas ve- darni savo vardą raštininkui P. 
žys. O pašaliniems žmonėms Bartkevičiui, 
buvo gardaus juoko, kuomet du

su 
Tie 
im
ant

kitaip manančiais nariais, 
nariai kęsti ant toliau tokią 
dėtį nebepanorėjo ir nutarė 
visados nusikratyti nuo savo 
pečių tų sunkų jungą. Jie surin
ko parašus ir pasiuntė Pildomą
ja! Tarybai prašymą leisti su
tverti naują kuopą. Pildomoji 
Taryba prašymą išpildė ir pa
skyrė naujai kuopai numerį. 
Nauja kuopa liko sutverta ge
gužės 20 d. Todėl vietos lietu
viai, kurie nesutinkate būti ant 
toliau senojoj kuopoj, galite 
prisidėti prie naujosios kuopos, 
kurios numeris yra 356, priduo-

vo stubą.
Manėm, kad tuo viskas ir už

sibaigs. Bet ne: dalykas atsi
dūręs ir pas teisėją. Mat nors 
bečlerį sulAikė, bet reikia atim
ti rakandus iš naujojo gaspa- 
doriaus. Turbut tas nesutiko 
taip lengvai juos atiduoti, nes 
senasis gaspadorius turėjo at
sivežti ir “dėdę”, kad atgauti 
bečlerį ir daiktus Senasis gas
padorius tuo da nepasitenkino 
ir naująjį gaspadorių dar ir 
teisman patraukė, 
tuos, kurie padėjo 
Patarlė sako:
tarp durų, nes privers. Taip ir 
čia atsitiko. Teismas turėtų į- 
vykti šiomis dienomis Kokios 
bus pasekmės, pranešiu vėliaus, 

Kad tokius juokus daryti 
patys iš savęs, kokie “nesusi- 
pra4ę” “tamsunėliai”, tai ne
vedėtų apie tai ir rašyti. Bot 
tai daro “pilnai susipratę”, ku
rie kitus mėgsta vadinti tam
su nais, patys
daug žinančiais ir mandriais, 

i nes apsiima į \ .‘sūkius komite- 
vad'nasi “švle- 

!'.■» keikia visos

Indiana Harbor, Ind
šeimyniškas išvažiavimas

taipjau ir 
kraustyti, 

nekišk pirštų

šis išvažiavimas įvyks nedė- 
lioj po piet, birželio 3 d. Išva
žiavimą rengia SLA. 343 kuo
pa. Bus labai smagus ir links
mas dėlto, kad pirmas iš musų 
miestelio šiais metais, dar nau
joj vietoj, ir nelabai tolij Kas 
žinot kur randasi lenkų kapinės 
palei Hammondą, tas galit žinot, 
kad vieta labai graži. Ten mes 
tas ateikit pas p. St. Bartkų, 
turėsime išvažiavimą. Daugu
mas tą vietą vadina “Clay 
Hole”. Kas neturit savo autų,

plLZENBAUR

iif T,

i

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

ĮDAINAVO J. BABRAVIČIUS 
— Tenoras

26058 Graži čia Giružė ir Atsigė
riau Arielkytės

26057 Žydelis iš VilkaviSkio Mie
stelio ir Pas Darželį Trys 
Mergelės

ŠOKIŲ MUZIKA 
126059 Vilniaus, Valcas ir Kur tu 

Eini ? Polka
26056 Sesutė, Valcas ir Visiems 

Tinka, Polka
: 26055 Vestuvių Polka ir Jaunaved

žių Polka
ANTANAS VANAGAITIS

26053 Sharkis, Trys Vyrukai Susi
tarė ir Sena Jaunystė

26054 Ii., r borą ir Kad Nėr Alaus
CARIŠKAS BENAS

26051 Graži, Polka ir Gcltonplau- 
k c* 1 *ul k et

26052 Pirmo Pėstininkų Pulko, Mar
šus ir Senas Draugas, Mar
šas

statydamiesi

TEISINGAS 
PATARNA

VIMAS
Perkam, parduo
dam ir mainom na
mus, lotus, farmas, 
taipgi ir visokius 
biznius.

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsted St.
Phone Yards 6751

ARMONIKA IR GITARA 
26050 Palangos, Valcas ir Vestu

vių, Polka

KOMIŠKI DIALOGAI
— J. Geležunas ir P. Bukšnaitis 

26019 Sveikas Ligonis ir Naujas 
Žiuponas

26046 Laimė ir Nelaimė ir Bevai
kis

2GC4? Scrantų Melagis ir šv. Ro
kus

26027 Bevaikis pas Daktarą ir Šmi- 
kis Dainininkas

ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY
BES OPEROS ARTISTAS, 

K. PETRAUSKAS
26028 Dul Dul Dūdele ir Bemužė- 

li-Nesvoliok
26035 Stasys ir Plaukia sau Lai

velis (Fortepionas, smuiką ir 
cello)

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

VELTUI ^bar
Gausite High-balI 
stiklą 25c. vertės 
veltui prie kiekvie
no keno Pil?en- 
baur. Gaukit tą 
stiklą šiandie.veikia”, 

ė a" žmones, 
kapitalistines 
tys pirmieji 
progos bėga j kapitalistiniu^ 
teismus, dagi ta-p savęs byli-

Naujoji SLA. 356 k p. išrinko ;^us’ 
ir ener

gingų SLA. darbuotojų, kurie 
rūpinsis vien SLA. ir

tavorščiai ėda vienas kitą ir me- valdybą iš gana rimtų i
I lagiais vadinasi.

Toliaus buvo paklausta: kas 
priima tas aukas, kurias suren- , reikalais, 
karna Amerikoje gelbėjimui 
Lietuvos politinių kalinių ir ar 
yra įrodymų, kad tos aukos nu
eina į Lietuvą? Kalbėtojas atsa
ko, kad klausimas niekam ne
vertas. Esą aukas priimąs tam 

; tikras komitetas, bet “tamsta 
(klausėjas) nori išduoti tas 
ypatas, kurios yra tame komi
tete”, o jeigu valdžia sužinotų 
tas ypatas, tai visus į tris die
nas sušaudytų. Už tai, girdi, 
nežinojot ir nežinosit kas tas 
aukas priima. Gal todėl šį kartą 
ir neprašė aukų, kad negalėjo 
pasakyti kas jas gauna.

THE PILZENBRAU CO.. CHICAGO

kuopos prie mažiausios

“Tavorščių“ byla 
burdingieriaus

Čia vienoj tavorščių
noj gyveno senas

dėl

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

šeimy- 
jaunikaitis, 

taip vadinamas bečleris. Gyve
no jis gražiame sutikime su 
gaspadorium ir gaspadine iki 
pat pastarojo laiko, net ir po
mirtinę jiems užrašęs. Bet da
bar buvo kilę kažin kokie nesu- 
sipatimai tarp bečlerio ir gas- 
padinės, tik vieną sekmadienį, 
gaspadoriams išvažiavus iš na- i 
mų, bečleris pasitelkęs talką,1 
ėmė neštis visus savo daiktus ■

Einant iš svetainės teko gir- pas kitą kaimyną, taipjau ta-’ 
dėti žmones kalbanties, 
daugiau aukų niekam neduosią.' ij, 
šios prakalbos atidarė akis dau-1 nant 
geliui šio miesto lietuvių ir jie 
pamatė kokie geradėjai yra ko-

kad vorSčių. Butų viekas išėję ge
rai, bet bėda patiko bečlerį ei- 

paskutiniais 
kaip 
ėmė

su
“stotkais”, ar 
juos pavadinti:

savo 
čia 
ir

munistai ir kad sunkiai uždirbti parvažiavo gaspadoriai. (iaspa-

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatve

i

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
grosvminko trba aptiekoriaus, jeigu jie neguli

mvioonATiKO 
OO COHV*Lt»C»»«T*

mfuishino
GOOO »O« THC HOrt*

ĮMVERICK

MALT TONIG'O
arba

Extra Pale Alaus
COM

LxtraWall

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
=t=

H U DSON

Kur

Specialia pasiūlymas vertelgom*.
Phone (laymarket 8335 

imxxmmiixximxxiin

Atvirame kelyje

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”

I
Katalogą prisiunčiam Dykai

JOS F. BUDRIK, Ine.
MUZIKOS KRAUTUVĖ

3417 S. Halstcd St.
Chicago, III.
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Greitame Važiavime
Ištikrujų yra Meistras!

Jo veikimas sukoncentravo ant Hudsono didžiausį publikos užin- 
teresavimą koks kada nors buvo duotas bile kokiam karui. Tūks
tančiai važinėdami kasdie, garsina jį visame plačiame pasaulyje. 
Jie pasako, kad jie gali važiuoti geičiau per miestų susigrudimus, 
nes jis greit bėga iš vietos, ir yra labai lengvas valdyti, nes turi 
keturių ratų brekius.
Tas ekstra prirengimas ir Hudsono jėgos veikimas, kaip kiekvie
nas žino, yra patogumas vien tik dėl Super-Six principo ir paside- 
kavojant išradimui, už kurį patentas nesenai yra gautas.
Prie kiekvieno jo bėgimo yra nepaprastas lengvumas bėgime iš 
vietos iki greitam bėgimui, ir iš greito bėgimo į palengvą bėgimą 
iki sustojimui; su pagelba jo keturių ratų brekių. Jo jėga taip 
vienodai yra išdalinta po visas jo dalis, kad jus nei jausti nega- 

/ lite jas.
Su išvystymu ir dadėjimu jėgos prie Super-Six principo ir ,su pa
tobulinimu chassis kiekvienoje smulkmenoje, kad suteikus apsau
gą ir ekonomiją greitam važiavimui, jėgą ir apsaugą motoro.
Malonu m ils niekad nebus užmirštas kokį jus gausite iš pat pirmo 
pasivažinėjimo su nauju Hudson Super-Six.

’1250 UP
118'inch Chassil . m

Coupe $1265 (Rumble Seat $30 extra) Sodan $1325 Coach $1250 Roadster $129B
127-inch Chauit ,

i Standard Sedan $1450 Custom Victoria $1650
Custom Landau Sedan $1650 Custom 7-Pass. Sedan $1950 

Alt pricei f. o. b. Detrolt, plm uar exci»e tax
Buyers can pay for cars out of income at loįvest available charge for interesti hanahng ana Insurance

HLDSON Sut>er-Six
Hudson-Supcr Six turi lietuvių departamentą, Kuomet jus atsilankysite į pardavimo, kambar; 

reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company ot Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Caluiuet 6900. Atdara vakarais

■ 4

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 užkrečiamos 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 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams.

1 Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M
35 So. Dcarborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

linkite elevatorių iki penkto ankšto. Vyrų 
priminimo kambarys 600.—Moterų 508. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. NedCiiontl* nuo 10 ryto iki 1 po 

1 piet. 1‘anedčiyj, ScrodoJ ir Subatoj uuo 10 
ryto iki S valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

oss

M

s 
H 
H

M

K

M

Reumatizmas
Sausgelė

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
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

M

H 
H

H

3259 South Halsted Street
H CinCAGO, ILL. M
Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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CHICAGOS
ŽINIOS

V

Fieldo muzejuje 
gamtos istorijos

Didžiausia kolekcija dalykų, 
iliustruojanti gyvenimą Afri
kos genčių, bus patiekta pub
likai žiūrėti šeštadienyje, bir
želio 2 dieną, vadinamoje Afri
kos salėje. Patartina ir lietu
viams juo skaitlingiau atsilan
kyti pažiūrėti.

Pasaulinė paroda 
Chicagoje

Lie
ka r-

Praslinkus 150 metų po 
tu vos pavergimo, ji pirmu 
tu pasirodys kaip nepriklauso
ma tauta Pasaulinėj Chicagos 
Parodoje 1933 m.

Chicagiečiai lietuviai turėjo 
susirinkimą La Šalie viešbuty- v v

je ir sudarė organizacijos bran
duolį apvaikščiojimui šimto 
metų Chicagos sukaktuvių.

tas pirmininku, o Joseph Grish 
— sekretoriumi. Jie tuojaus 
paskirė laikiną komitetą, ku- 
rin įėjo Antanas Kalvaitis, Lie
tuvos konsulis Chicagai, Pius 
Grigaitis, I^eonardas šimutis, 
Antanas Kareiva, l)r. Zimon- 
tas, p-nia Rozalija Hanskat, 
John J. Zolp ir parodos komi-
teto atstovai.

garbingos is- 
neteko nepri- 
r4 metuose”,

“Po 500 metų 
torijos Lietuva 
klausomybės 17 
pasakė Pius . Grigaitis. “Nuo
1771 metų iki 1918 metų mu
sų tauta buvo išdalinta. Mes 
buvome pavergti.

“Lietuviai, kai jie atvykdavo 
Amerikon, skaityta rusais, len
kais. vokiečiais; jie aktyviai 
dalyvavo visuose stambiuose 
moderninio gyvenimo reikaluo
se, nors daugelio jų tautinės 
žymės buvo nustelbtos.

“Mes jaučiame didelio prie
lankumo pasaulinėms parodoms, 
kadangi Paryžiaus Paroda 
teikė mums dėkinguos 
Avių fondui, sukeltam 
nėse Valstijose, didelei 
liai Chicagoje, lietuviai 
pirmąjį savo mėginimą 
pripažinimo Paryžiuje.

literatūra buvo ten 
Buvo patiekti aiškus 

musų senos kultūros 
aiškus liudymas, kad 
tautinė sąmonė yra

sti
prokos. 
Jungti

padarė 
ieškoti

“Musų 
parodyta, 
įrodymai 
ir dailės; 
Lietuvos
tvirta ir gaivi.

“Nuo 1918 metų Lietuva vėl 
yra nepriklausoma šalis; mes 
žiūrime ateiti n drąsiai, ir esa
me linksmi, kai galėsime pasi
rodyti Chicagos šimto metų su
kaktuvių apvaikščioime. Mu
sų svajonės ten išsipildys”. 
(Gauta iš Parodos rengimo 
raštinės. V. P.)

is

užpakaly kurio mergaitė žai
dė, pasitraukė algai. T roko

, Stepas Skarbinski, 
šo. Paulina st., a rršt uo
lius koronerio tyrinėji-

3714 
tas. 
mas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Auto lenktynes su ele- 
I vatoriaus traukiniu Mirė Angeline Cuc- 

ler — Milaševičiute
Du vaikėzu padare “bold 

up” Donaldui II iii, taksikabo 
šoferiui. Atėmė iš jo $1. Tak
sikabo šoferis davė žinoti po
licininkams ir pranešė, kad 
banditai patraukę elevatoriaus L 
linkui. Keturi ar penki poliei-|

Penkiadienyje, 
valandą |x> pietų, 
ilospital ligoninėje 
Angdine Gucler, 
Milaševičiute.

P-nia Gucler buvo gimusi 
fo\vn oi Lake apielinkėje; čia 
ji augo, čia lankė ir baigė 
švento Kryžiaus parapijos mo
kyklą.

Kūnas pašarvotas rezidenci- 
. , .joje, kurioje gyveno, 7122 So.kada | iiiCampbell aveniu'.

Laidotuvės Įvyks ateinantį 
antradieni, 10 valandą ryte. 
Kūnas Lūs palydėtas iš namų 
į Švento Kryžiaus bažnyčią, 
o iš čia i švento Kazimiero 
kapines.

P-nia Gucler persiskyrė 
šiuo pasauliu vos 21 metų 

kabo šoferis. Policininkai puo-1 laukusi ir lik 8 menesių, 
lė prie nurodytų vaikėzų ii I v< dusi. šliubas jai buvo duo- 
užsuko jų rankas, pirm negultas švento Kryžiaus bažnyčio- 
vienas jų galėjo panaudoti re-1 je pereitų metų spalio mene- 
volverj, rastą jo kišeniuje. j do 5 dieną, 10 valandą ryto.
Art šluotieji vaikėzai yra John | Dabar pamaldos taps atlaiky- 
McGalley, 17 metų, o kitas — 
Boy Hughes. Abu nugabenta I bažnyčioje ir 
So. Englevvood policijos sto-1 nečio laiku.
tin. | Aa. p-nia Cucler buvo

Vinco Milaševičiaus,
To\vn of Lake apielinkės gy
ventojo ir real estate biznie
riaus. Ji paliko nuliudusius tė
vą 
Nų 
ra fe

elevatoriaus trauki- 
Matydami, kad nesuspės 

laiku užbėgti ant viršaus, jie 
visu smarkumu patraukė ki
tos stoties linkui, čia pribuvo 
kaip tik tuo momentu, 
traukinys pasiekė stotį, 
ei jos seržantas paliepė 
duktoriams laikyti duris 
nu uždarytas, nieko 
ti 
Ceriu 
gonus. Meną peržiurėjo — ne
rado piktadarių. Kitą pradė- 

i jie,” sušuko taksi
ais. Policininkai puo
li U rody t U vaikėzų 

rankas, pirm

ėmė

kon- 
vago- 

užda rytas, nieko neišleis- 
Patsai gi su taksikabo šo- 

ir policininku įėjo i va-

Advokatas įtartas ryšy 
su pašto apiplėšimu
Advokatas Charles S. Whar- 

ton, buvęs kongresmanas, o 
taipgi buvęs seniau valstybės 
gynėjo padėjėjas, tapo įtartas, 
kartu su 9 kitais asmenimis, 
turėjęs ryšių su piktadariais, 
apiplėšusiais pašto vagoną 
Evergreen Parko stoty ir pa
sisiuvusiais $133,(MM). Viso ar
eštuota 9 asmenys. Wharton 
gyvena Beverly llills. Išleis
tas po bondsu $10,000.

kaip 4:30 
l’niversity 

mirė p-nia 
buvusi p-lė

nu
su
kai

tos už jos sielą toje pačioje 
tuo pačiu rvt-v

tė
dūk
so no

ir brolius Praną Milaševi- 
(realestetininką) ir dakta-

D. Milaševičių.

Roseland
Bytoj, 3 d. birželio, Golden 

Star kliubo besbolo jauktas 
los su Kensington Blues. Vie
ta: Palmer Purk; pradžia 3 v. 
po pietų. Sporto mėgėjai, at
silankykite pažiūrėti. —N.

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

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

o paskui saužemiu i Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai į 
Londoną kas Pčtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės j abu galų iŠ 

CUNARD LINE

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

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

Užmušta mergina
Helen Tilius, 4721 So. Hard

inę avė., užmušta, kai trokas

MŪRINIS arba MEDINIS
4 A įmokėti — kiti lengvais
i U mokėjimais į 24 mėnesius 

Musų speciališkuinas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

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

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė. 
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

vauti ristynių turnamente.
Kelioms dienoms p. Šimkus 

buvo sustojęs Chicagoj. ši va
karą jis išvažiuoja į Clevdan- 

Trikampy Clark, Ashland ir dą, o iš ten vyks i Massachu- 
Edgewatcr gatvių liko pasta- setts valstiją pas savo gimi- 
tytas didelis ir gražus pamink--nes. Gi birželio 16 d. laivu Le- 
ias atminčiai žuvusiųjų pasau-

Nudengs kare žuvu 
siems paminklą

Yorko.
Praeitą žiemą p. Šimkus 

daugiausia ritosi Texas ir 
l’tali valstijose, kur jam pa
siseko laimėti Amerikos pu
siau sunkiojo svorio čempio
natą. — S.

kongresinio distrikto. Iškilmės 
to paminklo atidengimo bus 
šį sekmadienį, birž. 3 d., 3 
vai. yakare. Paminklą nudengs 
pats mayoras.

Tose iškilmėse dalyvaus ir 
Lietuvos konsulas Antanas

Kalvaitis, kuris sudės prie pa
minklo vainiką. — R.

viatban jis

Bridgeportas

ŠIMKUS VAŽIUOJA 
LIETUVON

bet taipjau apdegė pp. 
ir dar trys kiti namai.

— R.

J. Šimkus, žinomas lietuvių 
ridikas ir pusiau sunkiojo 
svorio Amerikos čempionas, 
birželio 16 d. išvažiuoja i Lie-

Gaisras. — šuo išgelbėjo

VAGYS

Peoples ’sr Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

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

l/pereitą naktį, apie 4 vai., 
pp. Naugžemių namuose 3202 
So. Auburn Avė., nuo elektros 
vielų, kilo gaisras. Visi mie
gojo. Bet gaisrą pajuto šuo 
ir ėmė loti; negalėdamas tuo 
prižadinti, jis puolė miegamą
ja)) kambarin, pagrobė už ant
klodžių ir prikėlė šeiminin
kus, kurie pajutę ugnį, dar 
laiku išbėgo lauk ir pažadino 
antro augšto gyventojus, taip
jau ir kaimynus.

Sudegė netik Naugžemių na
mas,

Bankas atdaras visą dieną Subatoj

Negali pavogti jūsų brangeny
bių, jei jus laikysit jas bankoj 
apsaugos skrynutėse.
Metalinis baksas musų bankoje 
kainoja jums tiktai $3 i metus, 
ir tai yra geriausi garantija 
nuo pražudymo brangenybių, 
kurias laikysite tame bakse.
P-ai Sedemka, Jagminas, Rym- 
kieviez, Zabella ir Mickewicz 
musų bankoje lietuviai, visuo
met pasirengę jums mandagiai 
ir greitai patarnauti.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

T.eatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip tolinus, 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.

Day after day*— its performance

is so entirely satisfying

HE longer you own thc 
Six-91, the greater your 

ciithusiasm grows.
'Tliis Pcerless is just that kind 
of a car * * * ever dependable, 
ever utterly satisfying in 
power, smoothncss, relaxing 
riding ease.
Day after day you find in it a 
slirring, stimulaling aliveness 
that makos driving one of 
your keenest pleasures in Ii fe. 

Riding continues to be travel 
de luxe. You find yourself 
f re e from s t ra i n, carefree,

downright contented with ■ 
your car.

T he Six-91 was designed and 
built to give you a car that 
you can trust and enjoy to the 
fullcst, for thousands upon 
thousands of miles. And it 
runs true to forui.

I f you appreeiate downright 
goodness in a car —if you 
love things that are Iridy fine 
« * « fifteen minules at the 
vvhcel of the Six-91 will con- 
vince you that this Pecrless 
is your car from now on.

PEERLESS MOTOR CAR CORPORATION , Cleveland, Ohio 
<>/ I/ih fumnut VOO Kight-6V (9224.1 to 9264.1) . the Six-Ol

(9IU95 arui 91995) « the Sbt llO (91295 to 91393) . the Six-6<1 (51195 to 91295) 
(Ali prlcet f. o. b. Jactory)

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

<♦> <♦> . <♦> <♦> <♦> <♦> ’•

Fotografuokitės J 
Mano naujai, artistiŠ- 
kai ištaisytoje studijoje $
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m 

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

W. J. Stankūno |
Studija |

3315 So. Halsted Street $
Telefonas Yards 1546 £

Chicago, III.

iŠ-

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

Tel. Lafayette 2584

Bridgeport Auto Sales
3222 So.Halsted Street, Chicago
J. J. Janelunas Phone Victory 4929

•:

Delicious

ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHLN1X

CHEESE COMPANY
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Tegu p. Sirvydas nurodo, kuris Amerikos konstitu
cijos paragrafas duoda galių prezidentui leisti be kon
greso įstatymus arba skirti taksus ir tvirtinti sutartis 
su svetimoms valstybėms. Jisai tokių dalykų Amerikos 
konstitucijoje neras.

Užsidėjęs sau “pareigų” tarnauti Lietuvos fašiz
mui, Brooklyno tautininkų organas yra priverstas net 
apgaudinėti savo skaitytojus.

: Apie Įvairius DalykUS Į

STALINAS IR AMANULLAH

Automobilių ir butlegre- 
rių miestas. — Anti
religinė propaganda 
raudonojoj* armijoj. .
— Unijų augimas. —1 
Proto ligos. — Žydų! 
Skaičius Varšuvoj.

Afganistano karalius Amanullah,. puotaudamas 
Maskvoje su sovietų valdžios vadais, pasakė, kaip pra
neša spauda, šitokių kalbų:

“Vyriausybės draugai! Mano jausmas manęs 
neapgavo. Kiekviena mano čia buvimo valanda man 
rodo, kad Stalino valdymo principai atatinka ma
niesiems. Aš ir Stalinas, mudu esava žymiausi žmo
nės tos sistemos, kurių istorijos rašytojai pavadins 
‘šviesiuoju despotizmu’. Mudu stengiavos musų 
tautoms suteikti laimę, nes mudu, tikrai vertinda
mi žmones, patyrėva, kad musų tautos, paliktos 
pačios sau, buvo per kvailos ir neišmanėlės kų nors 
savo laimei padaryti. Tamsi ’ masė reikalauja stip
raus kumščio, kuris jas lenktų ir valdytų... ”
Puikiai tas Azijos despotas apibudino save ir Rusi

jos bolševikus!
Musų tautos (Afganistano gyventojai ir Rusijos 

gyventojai), girdi, “per kvailos ir neišmanėlės kų nors 
savo laimei padaryti”; jas į laimę vesti galį tik valdo
vai su “stipriu kumščiu” — kaip Amanullah ir Stalinas. 
Ir todėl, kad tie kumščiuoti despotai rūpinasi savo 
“kvailų” tautų “laime”, tai jų valdžia vadinasi “švie
siuoju (apšviestuoju) despotizmu”.

Tikra tiesa, kad despotizmas. Bet kad jisai butų 
“šviesus”, tai reikia labai abejoti. Koks jau ten gali būt 
šviesumas, kuomet despotai yra apsitaškę nuo kojų iki 
galvos žmonių krauju!

Detroitas yra žinomas kailio 
automobilių miestas. Automo
bilių pramonėj jis užima pir
mų vietų pasaulyj. Apskaičiuo
jama, kad kas metai jis par
duoda automobilių už $2,000,- 
000,000. Oficialiai antroj vie
toj stovi chemikalų industrija, 
kurios metinis biznis siekia 
$90,000,000. Bet faktinai taip 
nėra. Antra didžiausi Detroito 
pramonė yra ne chemikalai, ale 
butlegerystė. Tiesa, nėra ga
limybės tikrai pasakyti to biz
nio apyvartų, vienok sėjama, 
jog Detroito butlegeriai per 
metus išleidžia “kanadiško sto
fo” už $215,000,000.

“LIETUVOS ŽINIOS” VĖL EINA

Gegužės mėn. 18 d. vėl pradėjo eiti “Lietuvos Ži
nios”, kurias Kauno karo komendantas buvo uždaręs 
vienam mėnesiui už tai, kad jos padavė nepalankių Ita
lijos fašistams žinių. “L. Žinių” vietoje per tų mėnesį 
ėjo “Musų Vilniaus Žinios”.

Vėl atgijęs liaudininkų dienraštis reiškia vilties, 
kad ateitis busianti šviesesnė, kadangi...  dabartinė
Lietuvos valdžia supranta (!), jogei jai “nėra jokios 
prasmės įsigyti blogų vardų” laikraščių persekiojimu!

Žmogų net papurto, skaitant šitokius stiprios ir ne
va radikališkos partijos organo veblenimus. Smetoni- 
ninkams, matai, nesu prasmės gadinti savo “vardų”, 
todėl jie daugiaus nebebausių taip aštriai liaudininkų 
dienraščio. Tuogi tarpu yra faktas, kad dabartiniai 
Kauno satrapai nepaiso savo vardų sutepti net žmonių 
šaudymais!

Tas “L. Žinių” tikėjimas į “šviesesnę ateitį” labai 
primena žmogų, kuriam valkata gatvėje smogė kumš- 
čia per veidų ir parbloškė jį ant žemės: žmogus, atsisto
jęs ir nusidulkinęs rubus, sako savo užpuolikui: “Aš ti
kiuosi, kad tamsta daugiaus šitaip negražiai su manim 
nesielgsi, kadangi tai visiškai nesutinka su dvidešimto
jo amžiaus kultūros supratimais!....”

APGAILĖTINA PAREIGA

Brooklyno “Vienybė”, uoliai teisinusi visas dabar
tinės Lietuvos valdžios šlykštybes, mėgina apginti ir 
Smetonos dekretų, kuriuo tapo iškoneveikta respubli
kos konstitucija. Tarp kito ko ji šitaip kryžiuojasi:

“Vienas elementas labai pažymus — tai sutei
kimas Prezidentui didesnės galios, negu ligišiol tu
pėjo. šiuo atveju reikia pasakyti, kad naujoji Lie
tuvos Konstitucija labai daug sėmė dvasios iš Ame
rikos (! “N.” Red.). Konstitucijos, kuri Preziden
tui suteikia galių labai didelę, — tūlais atvejais jį 
pastato net karaliaus-imperatoriaus vieton, atiduo
dama jam tifulų vyriausio vado Amerikos armijos 
ir laivyno galybių.... Kaip toli dabar Lietuvos Pre
zidentas su Amerikos Prezidentu bus galioje suly
ginti, dar iš minėto trumpo pranešimo nesimato.” 
Tai yra sąmoningas melas ir žmonių mulkinimas. 

Iš oficialės telegramų agentūros (“Eltos”) pranešimo 
apie Smetonos paskelbtus konstitucijos “pakeitimus”, 
jau yra visai aišku, kad Lietuvos despotai savo “dva
sių” šerne ne iš Amerikos, bet iš cariškos Rusijos.

tos ir laiko buvimo armijoj. 

Tarp jaunų raudonarmiečių 
randasi daugiau tikinčių, negu 
senųjų.

Visa tai skelbia bolševikų 
statistikai. Jie priversti yra 
pripažinti tų faktų, jog, nežiū
rint į antireliginę propagandų, 
daugelis raudonarmiečių ne tik 
pasilieka tikintys, bet neatsi
žada ir nuo įvairių prietarų. 
Tarpusavy j jie nuolat kalba 
apie burtininkus, žynius, kip
šus ir 1.1. Tiki j užkalbėjimus.

Prietaringumu ypač pasižy
mi sienų sargyba. Sargyboj 
tarnaujantys raudonarmiečiai 
paprastai yra išmėtyti mažais 
būreliais, todėl skleisti tarp jų 
antireliginę propagandų yra 
labai sunku.

Vienam raudonarmiečių bū
riui komendantas uždavęs klau
simų :

—Ar tikite j Dievų?
—Netikime! — atsukę visi 

kartu.
Tųsyk komendantas tarp ka-

šmugeliavimas iš Kanados • reivių padaręs kvotų, norėda- 
degtinės Detroite yra labai ^mas patirti, kuo jie pamatuoja 
prasiplatinęs. O tai todėl, kad savo netikėjimų. Dauguma jų 
Detroitas tuo žvilgsniu užima atsakę: “visi netiki, ir aš ne
labai patogių geografiškų pa- tikiu”.
dėtį Nuo Kanados jis yra at
skirtas u|>e, kurių perplaukti 
motoriniu laivuku ima vos ke
letu minučių. O anoj pusėj 
upės randasi keli Kanados 
miestukai, kur gauti degtinės 
yra labai lengva. Iš vieno tik 
miestuko Detroito butlegeriai 
per metus išvežę suvaiginamų 
gėrimų už $20,000,000.

Miesto administracija į but- 
legeriavimų žiuri pro pirštus. 
Naujasis meras tuoj po rinki
mų pareiškė, jog- jis žiūrės, 
kad miesto reikalai nebūtų fa
natiškai tvarkomi. Detroitiečiai 
suprato —teisingai ar klaidin
gai,—jog jų meras, tuos žo
džius sakydamas, turėjo galvoj 
prohibicijos įstatymus.

Kaip ten nebūtų, bet prohi- 
bicija Detroite nėra fanatiškai 
vykdoma. Tiesa, per pereitus 
metus policija areštavo 23,003 
už girtuokliavimų. Bet daugu
ma jų tapo paleista be jokios 
bausmės: jie tik turėjo išsipa-Į 
girioti šaltojoj.

s » »
Antireliginė propaganda yra 

plačiai varoma raudonojoj ar
mijoj. Sovietų spauda pažymi 
tų faktų, jog per pereitus me
tus toj srityj daug kas pada
ryta.

Statistikai visų raudonųjų 
armijų iš religinio taškaregio 
dalina į tris kategorijas.

Pirma kategorija tikintieji, 
kurie, savo keliu, dalinasi į dvi 
grupi:

a) atvirai tikinčius ir
b) slepiančius savo tikėjimų. 
Paskutiniųjų skaičiuje ran

dasi daug raudonarmiečių, ku
rie užsirašo netikinčiais, bet 
faktinai ne tik tiki j Dievų, ale 
ir į įvairiausius prietarus.

Antra kategorija — svyruo
jantys ir pavirš utiniai netikin
tys. Tai tie raudonarmiečiai, j 
kuriuos antireliginė propagan
da jau padarė šiokių tokių įta
kų ir jie kupini abejonių ir 
svyravimų. Jie lengvai pasi
duoda visokiai įtakai: ir religi
nei ir antireliginei.

Trečioji kategorija — neti
kintys, t. y. tie,'kurie sąmonin
gai nutraukė rašius su \religija 
ir sugeba savo įsitikinimus pa
matuoti.

Skaitmenimis santykis tarp 
tų trijų kategorijų į vaitauja. 
Jis vyriausia priklauso nuo vie-

J komendanto klausimų: “kų 
jus darysite sugrįžę į kaimų, 
kur visi tiki?” raudonarmie
čiai su naivia šypsena atsakę: 
“prisieis ir mums vėl tikėti”.

Daugelis raudonarmiečių no
riai dainuoja antireligines dai
nas, išjuokiu dvasiškius, bet 
tikrumoj jie yra giliai tikintys

žmonės. Prie tokios išvados 
prieina patys bolševikų tyrinė
tojai.

» » «
Nuo 1899 m. iki 1917 m. uni

jų narių skaičius padidėjo be
veik keturis kartus — pašoko 
nuo 800,000 iki 3,000,000 su- 
viršum. Prasidėjo karas. Pra
monė pradėjo nepaprastai spar
čiai vystytis. Imigracija tapo 
suvaržyta. Padarinyj unijos į- 
gijo apie 2,000,000 naujų na
rių. Su karo pramonių likvi- 
davmiu, bendrai imant, suma* 
ž«5j<> darbininkų skiiiči vis. Tuo 

pačiu laiku nukentėjo ir unijos. 
1926 m. unijistų Amerikoj bu
vo priskaitoma 4,413,523.

Laike karo daugiausia narių 
|gijo mašinistų ir metalo dar
bininkų unijos. Iš kitos pusės, 
po karo jos daugiausia ir nu
kentėjo. 1899 m. tos unijos 
turėjo mažiau nei 60,000 na
rių, 1917 m. 300,000 narių, o 
1920 m. jau 850,000. Po to na
rių skaičius pradėjo smarkiai 
pulti. 1926 m. toms unijoms 
bepriklausė 279,605 nariai. 
Transportacijos pramonės 1899 
m. turėjo apie 150,000 unijis
tų, o 1920 m. apie 1,256,000, 
Vėliau tas skaičius žymiai su
mažėjo, bet 1926 m. transpor
tacijos unijos vėl turėjo dau
giau nei vienų milionų narių. 
Statybos unijos 1926 m. turėjo 
milionų suviršum narių, o 1899 
m. tik 96,800. Mainierių uni
jos 1899 m. priskaitė 75,000, 
narių, 1920 m. — 400,000, o 
1926 m.—525,200.

Tečiau labiausia išbujojo 
rubsiuvių unijos, kurios 1926 
m. turėjo narių keturioliką 
kartų daugiau, negu 1899 m, 
Rubsiuvių unijistų 1917 m. bu
vo 214,400, o 1926 m.—362,000,
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Proto ligos kainuoja Ameri
kai apie $300,000,000 per me
tus. Bendrai imant, proto li
gų gydymo įstaigose dabarti
niu laiku randasi apie 300,000 
ligonių. Vien tik New Yorko 
valstijos ligoninėse pereitais 
metais tos rųšies ligonių buvo 
apie 47,000.

8 » »
Bėgiu keturių metų žydų gy

ventojų skaičius Varšuvoj su
mažėjo 8 nuošimčiais. 1922 m. 
Varšuva turėjo viso 956,087 
gyventojų, iš kurių 340,000 bu
vo žydai. I>vaidžioj 1927 m. gry- 

ventojų skaičius pašoko iki 
1,018,982; jų tarpe žydų buvo 
313,569.

Kuomet gimimų skaičius 
tarp lenkų yra 28 kiekvienam 
tūkstančiui gyventojų, tai tarp 
žydų vienam tūkstančiui gy
ventojų tenka tik 13 gimimų. 
Be to, dėl sunkių ekonominių 
sąlygų daugelis žydų keliauja 
į svetimas šalis.—K. A.

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

JfyffJetį) '
Ar Jums Galvos Odą Niešti? 

Naudokite

Ar Jųsu Plaukai Slenka?
___ Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite

RuffJes
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais
Naudokite

Ryffles

Garsinkitės Naujienose

D. L. K. Vytauto
SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

I
Inkorporuota 1899

Kapitalas $1,000,000.00

Direktorių susirinkimai įvyksta seredomis
8:00 valandą vakare

Mokesčiai priimami
Ir Visokį Išmokėjimai Daromi

Nuo 9 vai. Ryto iki 9 Vak. Kiekvieną Dieną
Išskiriant Panedėlį ir Pėtnyčią iki 6 vai. vak.

4559 S. Paulina St.

Metinė Atskaita 
Baigiant Metus Kovo 31, 1928

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

- - J

TURTAS:

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

PINIGU STATINĖS DYKAI
NUO Birželio 1 iki Liepos 15 kiekvienas, kurs tik 

pradės taupyti arba pradės dalinį mokėjimų ant bonų, 
gaus puikių metalinę statinukę DYKAI.

Kiekvienoj statinėj bus dovana. Dovanos bus 25c, 
50c, $1.00, $2.00 ir net sieks $10.00.

IR DAUGIAU 
NAUJIENŲ •

kaip seniems, taip ir 
naujiems kostumeriams. 
Kiekvienas p r a d e d ų s 
taupyti arba dalimis mo
kėti ant bonų tarp bir
želio ir liepos 15 turės 
progų laimėti gražių ra
kandų, kurie sukrauti 
parodymui banko prie
menėj. Būtinai pradėk 
taupymų arba tampy
mus musų banke tame 
laikotarpyje. Tikrai bu
si vienas iš giliukingųjų.

Nuo birželio 1 iki liepos 15, šio 
.skelbimo turėtojas, pradėjęs taupyti 
arba mokėti už bonų šiame banke, 
turi teisę dykai gauti puikių meta
linę statinę su dovana.

Turėtojas, • pradėjęs taupyti arba 
mokėti už bonų tame periode, turi 
teisę laimėti bile kurj daiktų iš ra
kandų, išdėtų banko priemenėje.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK,

1110 W. 35 St., Chicago, III.

Nepamiršk Birželio 
1 d. yra pradžia. At
eik į bankų pasirpn- 
gęs pradėti sąskaitą 
arba taupyti ir DY
KAI gausi progų lai
mėti gražų daiktų sa
vo namams. Atsinešk 
kuponą su savimi.

Central Manufacturing District Bank
TRUSTINE KOMPANIJA

1110 West 35th Street, Chicago, UI.
Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Paskolos ant Nekrutamo Turto
ir Užstatytų Akcijų .... $298,535.00

Nuošimtis .................................. 182.43
Imokėjimai nuo Akcijų pri

klauso ir neužmokėti .... 10,111.58

Pinigų pas kasininką ant 
rankų .............................. 123.16

Rakandui ir knygos ................... 676.39

SKOLINYBŽS:
Paprasti jmokėjimai, jmo.

keti už akcijas ...... . $175,044.79’2
Jmokėjimai nuo akcijų

užmokėta iš kalno ........  205.03’2
Jmokėjimai nuo akcijų pri

klauso ir neužmokėti 10,411.58
Užmokėtos akcijos ....... 68,700.00
Užbaigtos akcijos ........... 12,100.00
Bilos mokėtinos ............... 10,800.84
Nuošimtis Priaugęs ant

Bilų mokėtinų ............... 2,000.00
Pripuolamas Fondas ....... 6,300.00
Pelnas (padalintas) ......... 16,258.13
Pelnas (nepadalintas) ......... 108.IK
Namo Budavojimo Fondan 3,000.00

Viso Turto ........ $304,928.56 Viso Skolinybių $304,928.56

Pinigų kasoje finansinių 
mėty pradžioje ........... $2,259.53

|mokėjimų priimta per
metus .............................. 95,855.72

Pilnai sumokėti šėrai ....... 67,460.00
Nuošimtis .......................... 15,092.91
Premijos .............................. 1,878.00
Naujų narių įstojimas ........... 560.90
Pervedimas šėrų ....................... 91.25
Paskolų atmokėta ir 
'subrendusių ................. 88,225.00

Judgments arba Masters’ 
Certificates ................... 1,575.00

Bilos Mokėtinos ................... 14,453.62
Apyskaitos priimtinos ........... 500.00
Pelnas nuo Mast. Cert........... 448.85
Pripuolamas Fondas ........... 3,000.00

IŠMOKĖJIMAI:
Paskolos ant Nekrutamo 'l uito

ir Užstatytų Akcijų .... $151,610.00 
Jmokėjimai ant išimtų ir

subrendusąi akcijų   62,505.72 
Subrendusios akcijos  .......... 5,000.00
Pilnai sumokėtos akcijos .... 32,960.00 
Pelnas nuo išimtų akcijų .... 6,418.04 
Bilos Mokėtinos .................. 21,152.78
Nuošimtis ant bilų mokėtinų .

ir subrendusių akcijų ....... 2,755.72
Išlaidos, abelnos ...................... 470.80
Išlaidos, algoms ................... 2,017.50
Išlaidos, rasmenos, krasos

ženklai ir spauda ..............  277.76
Pinigų pas kasininką

ant lankų .......................... 123.16
Atidėta i pripuolamą fondą 3,109.30

Viso įplaukų $291,400.78 Viso Išmokėta $291,400.78
I

Dabokit Augimą
1921— $107,949.70
1922— $123,474.54
1923— $110,927.12
1924— $129,073.46
1925— $181,838.66
1926— $210,221.87
1927— $256,496.50
1928— $304,928.56

Prielankus patarnavimas užuojautos musų rė
mėjų išaugino šitą Spulką virš $48,432.00 

į vieną metą.
Tėmykit kiek išaugs iki kitam metui

Akcijų kaina sekanti:
Klesa “A” po ......................................... 12l/ac
Klesa “B” po ........................................ 25 c
Klesa “C” po........................................ 50 c
Klesa “D”1 po .....................  $100.00

Klesa “D” moka 4% nuo dienos padėjimo 
už kiekvieną dieną išlaikytą-spulke 

ši draugija yra po valstybės priežiūra
Anton J. Kareiva, Prezidentas, 4537 So. Wood Street 
A. R. Patrick, Vice-Prezideųtas, 6645 S. Kiehmond St. 
John J. Zolp, Sekretorius, 4559 South Paulina Street 
Joseph J. Ežerskis, Kasierius, 4600 So. Paulina Street.

Direktoriai
A. R. Patrick, Edw. Kareiva, John J. Zolp, A. J. Kareiva, Joseph J. 

Ežerski, V. P. Pieržynski, Frank Raila, John Vaišvila, Franas 
Puteikis, Frank Vaišvila, Victor Bartz, Walter Kraučiunas.
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Tarp Chicagos

Lietuvių
• — * ■ —«

Šiandien Miliukovo 
paskaita

šiandien vakare Ashland Au
ditorium svetainėje, Ashlanc 
ir Van Buren Avės., garsusis 
rusų istorikas ir visuomenės 
darbuotojas, Pavel Nikolajevič 
Miliukov, duos paskaitą temo
je “Dabartinė padėtis ir arti- 
’miausi Rusijos keliai.” Pra
džia 7:30 vai. vakare.

“Naujienų” reporte
rių išvažiavimas

“Naujienų” reporteriai atgi
jo kartu su pavasariu ir lyg 
“grasoperiai”, nusitarė pažiū
rėti, ar jau galima pievose ir 
laukuose gyventi. Taigi jie iš
važiuoja ant p. Grigo ūkio, ge
riau sakant, summer resort.

Rodosi, kad jau buvo išva
žiavę golfininkai. Bet jų išva
žiavimas taip ir paliko išvažia
vimu. Ale kai reporteriai su- 
grįž iš išvažiavimo, tai pilnai 
raportuos kokia padėtis yra 
“outside” Chicago. Ir po to 
jau prasidės ekskursijos iš 
Bridgeporto ir iš kitų kolonijų.

—Reporteris Raulas.

Taigi banditai, pajutę pavo
jų, spruko patys pro duris, 
šoko į forduką ir pasileido 
35-tos gatvės linkui nieko ne
pešę.

Paklausiau p. Jankausko, 
kuris yra diktas vyras, ar jis 
nemanė gintis. “Kur čia gin
sis! ! Drąsus ir mandras gali 
būti, kai nereikia žiūrėti taip 
arti j revolverio vamzdį” — 
paaiškino jis. Kep.

Brighton Park
Vasaros laiku ir garniai ne

snaudžia. štai kad ir pp. A. 
Bri jumis, 2638 West 40th St., 
vienas garnys jau atlankė ir 
paliko, Dr. Zalatoriui patarna
vus, sūnų Algirdą. Kaip ma
tote, ne bet kokią dovaną gar
nys paliko, bet tikrai su lie
tuvišku vardu.

Linkėtina pp. Brijunams iš
auginti laimingai Algirdą geru 
vyru.

P-nia Brijunienė dabartini- 
niu laiku randasi Lake Side li
goninėje, greitai tečiaus tur 
būt sugrįž namo. —J. B.

(Photo C. J. Pansirna)

Adelė Butkus

Bridgeportas
Pranas Jankauskas turi 

krautuvę adresu 351 I So. Em- 
erald avenue. Ketvirtadienio 
vakarą, taip apie 9 valandą, 
ties krautuvę sustojo fordu- 
kas. Iš jo išlipo trys jauni vy
rai, kurių amžius galima bu
vo nužiūrėti tarp 26-27 metų 
kiekvieno.

Nieko krautuvėje nesurasda
mi, jie marš tiesiai į virtuvę. 
Čia gi tuo tarpu buvo pats 
krautuvės savininkas Jankau
skas, diktas vyras, vienas kai
mynas ir moteris, gyvenanti 
pas pp. Jankauskus, o greti
mam kambary — p-nia Jan
kauskienė.

Trys jauni vyrai, įėję virtu
vėn, sukomandavo: ‘‘rankas 
aukštini” Sužybo jų rankose 
n veiveriai. Bet tuo laiku, kaip 
tyčia virtuvėn jbėgo Jankaus
kų sūnūs, bernaitis 1 t metu. 
Jis, pamatęs ‘‘neprašytus sve
čius”, mėgino sprukti atgal. 
Vienas banditų stvėrėsi jo. 
Vaikiščias nėrė iš rankų.

Pasidarė sujudimas. Pats 
Jankauskas šoko pasislėpti už 
šėpos, p-nia Jankauskienė, mie
gamajame pasigriebė šautuvą. 
Bet šautuvas nešauna. Tik 
vėliau, kai banditai apleido bu
tą, ji suprato, jogei neatsuko 
šautuvo atsargos pružinos. Vai
kiščias gi ir moteriškė, gyve
nanti pas Jankauskus, išbėgo 
laukan ir pakėlė tokį lemią, 
kad visa apielinkė išgirdo.

GROSERNINKAI
SUTAUPYKIT

LAIKA IR
PINIGU

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

Nepraeikit pro šalį — at- 
lankykit musų krautuvę, 
sutaupykit laiką ir pinigų.

S. WEINGER
918—920 MaxweII St., 

(Janai 0292—1298

Bridgeportas
Apvogė lietuvių krautuvę

Trečiadienio vakare vagiliai 
jsipiršo Shillums krautuvėn, 
kuri yia 3202 So. Halsted 
street. Įlindo, kaip galima sprę
sti, jie krautuvėn per langą, 
esantį viršuj durų. Išnešė gi
tarą, balalaiką, smulkių pini
gų iš registerio.

Krautuvėje vagiliai paliko 
<irvuką. Kep.

Aukščiau yra paveikslas p- 
lės Adelės Butkus, dukters pla
čiai žinomo Chicagos lietu
viams laidotuvių direktoriaus, 
Prano Butkaus, 710 W. 18th 
St., Chicago. Tenka pasakyti, 
kad ir p-lė Adelė yra taip jau 
plačiai žinoma Chicagos lietu
viams, kaip viena gražiųjų lie
tuvaičių.

Čioje. šliubą gaus kaip 5:30 v. 
po pietų.

Vestuvių vakarienė ir šokiai 
bus minėtos aukščiau bažny
čios svetainėse: naujoje salėje 
— vakarienė, senojoje — šo
kiai.

Vestuvės, kaip teko nugirs
ti, bus vienos šauniausių, ko
kios lik yra buvusios kada 
nors šioje apielinkėje. Svečių 
laukiama daug, nes tokiose iš
kilmėse dalyvauti neatsisakys 
nei vienas kviestas.

Bet kas yra tas vyras, kurį 
p-lė Butkus pasirinko? Jo var
das ir pavardė Harold Pfeif- 
fer. Jis gyvena 917 West 17th 
Place. Po vestuvių jauna po
ra mano persikelti gyventi ki
ton apielinkėn.

P-lė Butkus turi dar jauną, 
9 metų amžiaus sesutę. Ji vie
na ir tepaliks pp. Butkums.

—Reporteris.

Panelei 5 dienos 
šaltosios'

Teisėjas George A. Curran 
paskyrė p-lei Edith McCor- 
mick, 28 metų, 4936 Drexel 
blvd., 5 dienas pataisos na
muose sėdėti. Ji, mat, važiuo
dama autu, nesustojo ant dvie
jų kryžkelių, nors šviesos rei
kalavo sustoti ir palaukti.

J. V. Barkauskas
Fotografas

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

me atsilankyt.
4090 Yi Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265

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

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

Kambariai 1012, 1015, 101$. 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.

_____ i-,-., __________________ ___________________________________________________ >

Archer Motor Sales
GRABAM PAIGE

Sixes and Eights
610 West 35th Street, Chicago, III.

Phone Yards 0699

Paprastai panelės vengia 
laikraščių lapų ir jų paveiks
lai telpa laikraščių skiltyse tik 
pasitaikius kokiam nepapras
tam įvykiui. Tenka pasakyti, 
kad ir aukščiau matomas p-lės 
Butkus paveikslas gauta ryšy
je su tokiu įvykiu.

Dalykas toks, kad p-le Adelė 
eina už vyro. Šliubą ims atei
nantį šeštadienį, birželio 9 die
ną. Dievo Apveizdos baižny-

LAI JŪSŲ SKLEPAS UŽMO
KA RENDA ŠIĄ VASARĄ

Pirkdami Consumers Anglis arba Coke dabartinėmis 
nupigintomis kainomis, reikš didelj sutaupymų jūsų ku
ro išlaidoms.
Taupus pirkėjai dabar užsisako sau anglis. Daleiskite 
pasakyti jums kainas už jūsų kurą.
Atsiminkite, kad musų garantija yra prie kiekvieno da- 
statymo.
Kiekvienas tonas turi užganėdinti arba mes atsiimam 
ir pinigus gruzinam.

PIRKIT SAU ANGLIŲ DEL PERSITIKRINIMO!

Nauji Gragam-l’aige karai dabar yra rodomi musų parodų 
kambariuose. Ir mes dabar esame pasirengę suteikti jums geriau- 
sj patarnavimą. Mes manome, kad jums patiks šių karų puiku
mas, moderniškas išgražinimas, stipri konstrukcija ir puikus veiki
mas šios naujos rūšies Graham-Paige kary. Mes kviečiame jus at
silankyti ir apžiūrėti jy demonstravimą.

Labai prieinama kaina visą musų kary nuo $1000 iki $2500.

Iškilmingas Atidarymas 
Birželio 2 dienąIŠVAŽIAVIMAS PRIE TAUTIŠKU 

KAPINIU 
Birželio 3 dieną, Nedėldienyj 

LIET. TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
KUČINSKO DARŽE

Grieš puikus muzikantai visokius šokius. Valgyt, gert 
ir lietuviškų saldainiu bus ivales. Kviečia visus

KOMITETAS.

“DABARTINĖ RUSIJOS PADĖTIS IR 
ARTIMIAUSIEJI JOS KELIAI”

Vienatine lekcija kurią skaitys Chicagoje žymus 
Rusu istorikas ir žinomas politinis veikėjas

PAVEL NIKOLAJEVIČ MILIUKOV
Lekcija įvyks

Subatoj, birželio 2, 1928
Ashland Boulevard Auditorium

Kampas Ashland ir Van Buren St.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 50c. ir $1.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Naujoj vietoj rakandų dirbtuvės ir krautuvės

Šiuomi pranešame visiems savo draugams ir kostume- 
riams, kad mes savo rakandų dirbtuvę ir krautuvę per
keliam į naują, didesnę ir gražesnę vietą. Naujoji vie
ta yra

6628 S. Halsted St.
Iškilmingas atidarymai musų rakandų dirbtuvės ir 
krautuvės įvyks

SUBATOJ, BIRŽELIO 2, 1928
Kviečiame visus draugus ir pažystamus atsilankyti. 
Kiekvienas atsilankęs gaus gražią dovaną veltui.

GLOBĖ FURNITURE & UPHOLSTERING
COMPANY

6628 S. Halsted St.

(onsųsįers (ompany 
^UrankuSOffilcOAL- COKE - ICE 

16400 V^Hf/buildinc material

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti pirkti arba inainyt auto
mobilius. Kreipkitės prie savininkų.

Joseph Bagdonas ir Carl Wainoris
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Žemdirbiškos koope- 
rativės draugijos 

Suv. Valstijose
Sulig vėliausiu surinktų ži

nių apie ūkininkų kooperaty
vus organizacijas šioje šalyje, 
rasta, kad jų yra net 69,000. Į 
Per dešimts metų periodą — 
1915-1925 — skaitlius žemdir
biškų kooperativių draugijų pa- 
sidvigubino. Kad nors daugiau
sia tų draugijų organizuota 
penkiose ryt-šiaurių centralėse 
valstijose, bet daugiausia narių 
prirašyta pietų centralėse val
stijose.

121 kooperatyvus draugijos 
su 300,000 narių užsiima vata 
ir vatos produktais; 2,197 drau
gijos su 160,000 narių parduo
da pienininkystės produktus; 
1,237 draugijos su 180,000 na
rių parduoda vaisius ir daržo
ves. Grudų kooperatyvų drau
gijų yra 3,338 su 520,000 na
rių; naminių gyvulių — 1,770' 
su 400,000 narių; vištų — 71 
su 50,000 narių, ir tabako 24 
su 300 narių.

Yra 40,000 viešo aptarnavi-

A ± A
JUOZAPAS RIMKEVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 30 dieni), 8 valandą 
vakare, 1928 m„ sulaukės 56 
mėty amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Liudavėnų, vai., Sver- 
nių kaime, išsirgo Oakforest 
ligonbutyj 4 metus. Paliko 
dideliame nubudime brolį Adol
fą ir du pusbroliu. Petrą ir 
Joną Rimkevičius ir gimines. 
O Lietuvoj dvi seseris, Kazi
mierą ValantinaviČienę, Feli
cija Buividienę. Kūnas pašar
votas, randasi pas pusbroli 
Petrą Rimkevičių, 1351 South 
Mozart St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
birželio 4 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Rimkevi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Pusbroliai ir Giminės

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

A A |
PETRAS STASIŪNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio I dieną, 2:10 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Panemunio raparap., 
Graužulio kainu*. Amerikoj iš
gyveno 18 metų. Buvo narys 
I). L. K. Keistučio K liūlio. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Sungai- 
laitė, dukterį Lucy, sūnų Lon- 
gin ir gimines, o Lietuvoj du 
brolius, Feliksą ir Juozą, dvi 
seseri, Marijoną ir Anelę. Kū
nas pašarvotas, randasi 4601 
So. Washtenaw Avi*. Tel. 
Virginia 0953.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
birželio 4 dieną, 2 vai. po pie
tų iš narni) bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Petro Stasiūno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį' patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

HIGHLAND SCREEN ('O.
2310 W. 69 St. Tel. Republic 3558 

Išdirbinėtojai visokių durių.
Specialiu didumo darom pagal orderį 

pledam sietelius

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U S E R K A

3252 South Halsted Street

DR. ELLEN L. COLLEY
OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkvvay Bldg. sekamos 

durys nuo Parkwav teatro 
OFISO VALANDOS:

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

Uždaryta utarninko ir ketverge vak. 
Tel. Pullman 0463

mo draugijų (telefonų, šviesos, 
jėgos ir tt.), 5,605 kredito drau
gijos ir 2,049 apsaugos draugi
jos.

Iš viso, žemdirbiškos drau
gijos turi 2,700,000 narių ir jų 
metinis biznis 1927 metuose pa
siekė $2,300,000. (FLIS).

\Villiam “Big Bill” Hayvvood, 
buvęs 1. W. W. vadas, šiomis 
dienomis pasimirė Maskvoj, ap
leistas ir savo buvusių draugų- 
bolševikų. Jis pabėgo Rusijon: 
po to, kaip tajM) Amerikoj nu-Į 
teistas 20 metų kalėti už prie-' 
šinimąsi karui.

P Ko ne Virginia 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu S t a t y m o 
KONTRAKTORIUS

4558 S. Wa«htrnAw Av» Chicago. III

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite
EUDEIKĮ

Eudeikio vadovaujamas laidotuves galite tuojau
pažinti savo atsižymėjimu. Visi vartojami laidotu
vėse automobiliai yra kuopuikiausi ir vienodi. Pa
tyrusių šoferių patarnavimas yra geriausia ir man
dagiausia. 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.

ANGELINA R. CUTLER 
po tėvais Milaševičiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 1 dieną, 4:10 valandą 
po pietų. 1928 m., sulaukus 21 
meti; amžiaus, gimus Chicago, 
III. Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, motiną Angelyną ir 
tėvą Vincentą Milaševičių, 3 
seseris, Zofiją, Viktoriją ir 
Gertrūdą, 2 brolius, Bernardą 
ir Vincentą ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 7122 So. 
Campbell Avę.

Laidotuvės įvyks utarninke,
birželio 5 dieną, 9 vai. ryto 
iŠ namų j šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Angelynos R. 
Cutler giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Tėvai, Seserys, 
Hroliaf ir Giminės.

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

Graboriai

l.D. LACH AVICZ
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

Viršui Universal 
State Bank

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiiiosc. 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 G iki 
9 vai. vakare.

Lietuviai Daktarai
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.

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.

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

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

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

i Dr. J. J. Kowarskas
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedohoj pagal sutartj

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

Naprapate

3249 So. Morgan Street
Patarimas dykai

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

Jei abejoji apie savo ak s, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect GG59 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chiratro. UJ.

Office Boulevard 7642
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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 Ke.ntock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1989

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.

A. K. Rutkauskas. M. D.
4442 South 4Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Piaza 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 6353

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
1729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn 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. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėbo ir

Pėtnyčios

EUDEIKIS
DIDYSIS OFISAS:

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

SKYRIUS
3201 Auburn 

Avenue
Boulevard 3201

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield 

Avenue 
Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct.

Cicero
Tel. Cicero 3794

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

t
 Simpatiškas — 
M į n d a g u p — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp 
I'AGRABŲ 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

A. L. Da vidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir* 
nūn 6 iki 9 valandai vakare

JOHN B. BORDEN
(John Ragdžiunas 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

kJjurgelionis
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

įvairus Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
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 fiventad. 10—12 dieną

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

2243 West North Avenue
prie

1579 Milwaukee Avė.
Room 301

Telephone Humboldt 5586

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
’ akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas.

Pastebėkit 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 25 
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.

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

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

Naktj So. Shore 2238, Blvd. 6488

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 8395

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti I^eavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.
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prieš Stove Furnished Room s

North Side
vai.

PRANEŠIMAI

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
vc-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

Chicago, III.

L. Devi-

B. 162772,o.

svarbus reikalas.

prieš

T For bent
RENDAI PUIKUS GARADŽIUS

prieš

Business Service 
Biznio Patarnavimai!

KAMPARYS vendai, vaikinui, su 
ar be valgio. Gražus, šviesus kam
barys iš fronto, yra amudynė, 2 lu
bos. 3161 So. Union Avė.

mo- 
val-

se- 
Ge- 
kai-

■u 
ir

Teinančiai
Finansai-Paskolos

RENDON kambarys vienam arba 
dviem vaikinam, su valpiu arba be 
valgio. 3118 W. 44 St. 2 fl.

Financial
Finansai-Paskolos

Rasti raktai apie Tautiškas Kapi
nes, gegužio 30, 1928, kurie pame
tei atsišaukite j Aušros Knygynų, 
3210 S. Halsted St.

2 metam 
parlorai. 

rųšies. 
pamatus,

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statomo ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 856 W 
541 h St. Boulevard 0636.

KAMBARIS rendon, visi palan
kumai: elektra vanos. Geistina, kad 
nevartotų svaiginančių gėrimų. Vai
kinams ar merginoms, vienam ar 
dviem. 4617 S. Sacramento avė.

LIETUVIAI dirbanti prie elevei- 
terio, meldžiu atsišaukti laiškais, J. 
L., 1421 S. 49th Ct., Cicero. Turiu 
svarbų reikalų.

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

REIKIA patyrusių moterų pople- 
rų sortuotojų. Nuolat darbas, gera 
mokestis. Atsišaukit. Aetna Wasto 
Paper Co., 2355 So. La Šalie St.

REIKIA moterų sortavimui sku- 
! durų, patyrimas reikalingas. L.
Kemes, 1461 Blue Island Avė.

parap. svet., 3501 S. 
vai. po pietų. Drau-

HELBERG liros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičial. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Deaiborn 4020.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

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

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

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

60x70, labai bizniavoj vietoj. Ga- 
raddžius turi būti išrendavotas į 
trumpų laikų. Renda pigi. Kas 
norit randavoti šaukit.

Lafayette 5107

REIKALINGA moteris pagelbėti 
šeimininkei. 2459 N. Crawford Avė. 
Capitol >552.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ant fannų. Darbas lengvas. 
Ir taipgi senyvas vyras. 4644 So. 
Marshfield avė. Ist fl. rear. Tel. 
Blvd. 2894.

Help Wanted—iiale Female 
_________ Darbininkų Reikia_________

KALĖSIU EK IK S ALĖS W OM KN
Del aukštos rųšies real estate pro- 

pozicijos Chicagoj. Didelis uždar
bis tinkamiems žmonėms. Geras 
komisas. Kreipkitės telefonų 
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

REIKIA merginos prie jaunos po
ros, turi būt švari ir mokėti prižiū
rėti kudikj. Atsišaukit nedėlios ry
tų. Kahn, 1419 S. Springfield Avė. 
Tel. Crawford 6055.

RENDAI kambarys merginai ar
ba vaikinui, 2 lubos. 3327 South 
Wallace.

TURIU paaukoti savo grojiklj pi
anų, atiduosiu už $65 cash. Taipgi 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond SL 
2nd floor

PARDAVIMUI grosemės biznis, 
yra ir bučernės fikceriai. Parduosiu 
pigiai. 4549 So. Wells St.

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

RENDAI kambarys — vaikinui 
arba merginai. Gražus, šviesus, prie 
mažos šeimynos, yra maudynė, 1 už 
827 W. 34 Place.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 
8335 So. Halsted St.

D1D2IAU81S bar ten ag tnleete. Me« par
duodam pigiausiomis kainomis. Viskas par
duodama už užlaikymą. 8ckly<Mų. miegrui-

Budriks prieš Stanley
B.162809,

KONRAD RICKER, 
2458 S. St. Louis Avė., 
N. W. corner 25th St.

Moterų ir Vyrų laikys prie.špusiuc- 
tinj susirinkimą birželio 3 d., Lie
tuvių Tautos 
Union avė., 1 
gai ir drauges būtinai atsilankykit, 
nes yra labai

B. Dubinskienė, sekr.

RENDAI ruimas dėl jaunos po
ros netoli Archer Avė. Atsišaukit 
nedėlioj visų dienų. P. Grish. 2522 
W. 39 PI.

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų. Miller & Dray, 
2455 So. Loomis St.

REIKIA patyrusio bučerio. Dar
bas visada. Ateikit tuoj darban. 
4501 So. Talman Avė.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
tį. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermita«re Avė.

L. D. K. Vytauto Draugija No. 2 
laikys susirinkimą nedėlioj, birže
lio 3 d., 2 vai. po pietų, K. Stru- 
milo svet., 10648 Indiana avė. Visi 
nariai ir narės bukit susirinkime; 
yra daug naujų dalykų. Taipgi at- 
siveskit ir naujų narių.

J. Kirkus, rašt. ’

18 SANDKLIO BARGENAI
$30.000 vertėa naujų rakandų Ir kaurų 

turi būt ižparduota labai pigiai.
4 kambarių, verti $1000   S2OS
4 kambarių, verti $2000 .........   $475
$200 Mohair Frieze seklyčioB actas ___ $88
$460 Frieze seklyčios setas... .......  $145
$150 rieiutinis valgomo kamb. setas $55 
$185 5 Arnotų walnut miegruimio setas $88 
Coxwell krėslai, kaurai visokios rųAies.
6 Arnotų pusryčiams setas______ 2_  $10

Klauskit Mr. Parniel 
COLLIN8 STORAGE 
6114 Madison Street

Atdara vakarais iki 9, nedėlioj iki 6

MES DAROME pirmų morgičių paskolas 
nuo $1000 ir daugiau, už gerus Real Estate 
greitu.-* pat at'tiuvi ui a*. Ill<l<r. &. T^oan Assoo.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait
liavimas. Kedzie 5111.

MES UŽMOKĖSIME JŪSŲ TAKSUS 
AHeBinontus ir kitus bilae permodeliojame, 
iki 24 mėnesių dėl ISniokčjlino atgal. Taip
gi 2 ir 3 morgičiai.

DAVS l’LAN LOANS, 
Room 1718, 100 N. La Šalie St. 

Randolph 3892

Personai
___________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attornay, 

28*0 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Atsakymas j at 
sakymų

kutėnu ir dar su kitu. Grabui 
nešti teko prašyti pašalinių 
žmonių. Vietoje buvo paklaus
tas vėlionies žentas, kodėl iš 
Chicagos grabnešių neprisiun- 
tė. Jis atsakė, kad nežinąs.

Bet vėliau paaiškėjo, kad ne
reikalavo iš Chicagos, pasiti
kėjo gauti vietinių. Praktiškas 
patarimas: nežiūrint kelių
draugijų ar kliubų butų buvęs 
narys, bet, kai jis miršta, tai 
tų draugijų ar kliubų palydo- 

i vai turėtų dalyvauti. Tai yra 
'gyvųjų priedermė. Tuomet ne
būtų jokių trukumų ir nerei- 

j ketų sekretoriams rašinėti at- 
j sakymų.

Gal būt, kad Ciceroje ir Chi- 
; cagoje esama skirtumų kai ku- 
| riuose reikaluose, tad tegul 
. tvarkosi kaip kanf patinka.

—Pašalinis.

Del to paaiškinimo “Naujieno
se”, liečiančio laidotuves vėlio
nies M. Gavėno (Gavenaičio), 
turiu pasakyti: ačiū, labai aiš-j^ 
ku.

Jūsų draugija ir tamsta pats' 
nekalti. Bet pasielgimas nege
ras — ne tik tamstos paties, • 
bet ir visų kitų. Ir štai koUel:Į^ 
kuriai draugijai ar kliubui mi-! 
rusis priklausė, iš tos draugi
jos ar kliubo grabnešiai turė
jo būtinai būti (keturi ar še-l 
ši). Labai retai pasitaiko, kad 
visi paskirti dalyvauja, taip 
kaip ir pats Šaikus apsiėmė da
lyvauti, o turėjo atsigulti lo
von. i n. i. .

m 4. * *1 • i Biehnsky,Tas pats atsitiko ir su Ma- n. .. .| Circuit Crt
Peter Jankauskas prieš Ai

bei! & J. RzesukicAvicz ir Vy- 
tėnas Jankauskis ir kitus. By- 

: los No. 476739, Superior Crt., 
byla dėl $10,000.

Frank Gaspar prieš Anasta- 
zie Gaspar, bylos No. 476747, 
Superior Crt., divorsas

Polly Balchunis prieš Tini
mas llunt, bylos No. B.162626, 
Cirzuit Crt., byla dėl $10,000.

Tony Norkus prieš John 
Dombar bylos No. B.162646, 
Circuit Crt., byla dėl $50,000.

Peticija Jono, Kazimiero ir 
Elenos Bashkovvski permainyti 
vardy ant Barsky, bylos No. 
B.162672, Circuit Crt.

Bessie Smoletis prieš A. Pro- 
kas, bylos No. 476807, Superior 
Crt., byla dėl $10,000.

Joseph Battrenas prieš Jo- 
seph ir Domicela Žitkus, bylos 

, Superior Crt., byla

Jaunosios Birutės tėvų mėnesinis 
susirinkimas įvyksta panedėly, birže
lio (June) 4 dienų, 8:30 vai. vak. 
Mark White Sųuare svet., 30 gatvė 
ir Halsted. Prašom visų tėvų daly
vauti. — Valdyba.

Galfield Park Dailės Vaikų Drau
gija rengia Balių su programų, ne
dėlioj, Birželio (June) 3 dienų, 
1928 metuose, Medora Hali, 4158 
W. Van Buren Street. Pradžia 
6:30 vai. vakare.

Kviečia visus,
Komittas.

Atyda Mildos Teatro Bendrovės 
Šėrininkanis

Gerbiamasis: — “Extra” susirin
kimas šėrininkų Mildos Teatro Ben
drovės atsibus Birželio-June 17, 1928 
m., Mildos Bendrovės name, 3140 S. 
Halsted St., Chicago, III., 1 vai. po j 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti na
mą mokant po $8 už Šerų. šiame su
sirinkime bus jūsų užduotis balsuo
ti už šių propozicijų parduoti namų 
ir likviduoti Korporaciją, arba prieš 
šių propozicijų.

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsineškite savo Šerus. Teikitės būti 
laiku.

Su pagarba,
Mildos Teatro Bendrovė,

Per John P. Ewald, sekretorius, 
810 West 33rd Street.

VVest Side. Nepaprastas išvažia
vimas, rengia Dr. Vinco Kudirkos 
draugija basket piknikų Chernausko 
darže, No. 1 Lyns, III., nedėlioj, 17 
dienų birželio, 1928. Geistina, kad 
merginos ir moterys pagamintų val
gius. Bus visokie žaismai ir gros 
lietuviški muzikantai.

Rengimo Komisija.

Marųuette Park apielinkės — 
SLA. 260 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks birželio 3 d., 2 vai. po 
pietų, K. J. Mačiuko svetainėje, 
2436 W. 59 St., prie Artesian Avė. 
Visi nariai ir narės nepamirškite 
pribūti j pusmetinį susirinkimų, nes 
turime daug svarbių dalykų apsvar
stymui. Atsiveskite savo draugus ir 
drauges prisirašyti prie SLA. 260 
kuopos. P. Druktainis, užr. sekr.

Bridgeportas. Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesinį susirinki
mų sekmadieny, birželio 3 dienų, šių 
metų 12 vai. dienų, Chicagos Lietu
viu Auditorium svet., 3133 S. Hals- 
teu St. Nariai būtinai malonėkite 
jributi ir kurie esate pasilikę su mo
kesčiu, tai būtinai privalot apsimo
kėti šiame susirinkime.

P. K., n u t. rašt.

Draugystė Lietuvos Sūnų No. 1 
mas laikys priešpusmetinj susirinki
mų paprastoj svetainėj, Petro Luko- 
ševič, 4531 S. Paulina St. Chicago, 
birželio 2 d 
Draugai 
nekito 
svarbių

8 vai. vakare, 1928 m. 
minėtos draugystės malo- 
atsilankyti, nes yra daug 

reikalų. rast. J. Klota.

LSS. 81 kuopos mitingas įvyks 
šeštadieny, birželio 2 d., nuo 8 vai. 
vakaro, Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bangia Avė. yra svarbių reikalų. 
Viši nariai susirinkit laiku.

— Raštininkas.

Liet. Moterų Draugijos Apšvieta 
pusmetinis susirinkimas bus nedė- 
lioj, birželio 3, 1:30 po pietų, Mark 
White Sųuare Parko Knykyno kam
baryj. Visos narės susirinkit laiku, 
nes tšis susirinkimas yra svarbus, 

sekretorė.

' NAUJIENOS, Chicago, UI
bylos No.

Crt., divor-
John Kavalcuskas, 
477700, Superior 
sas.

Alexander Kupis
Ondrala, bylos No. B. 163359,
Circuit Crt., byla dėl $10,000.

Marie Olsze\Vski prieš John 
Olszewski, bylo No. B. 163387, 
Circuit Crt., divorsas.

Miscellaneous
įvairus

Lietuvių bylos 
teismuose

Peter Bielinsky prieš Paulu 
bylos No. B.162616, 
, divorsas.

Gegužės 31 d., apie 8 
vakaro, Pranas Prusis važia^ 
vo savo Buicku North avė., 
iš rylų į vakarus.

Atvažiavęs ties Leavitt str., 
jis pamatė, kad iš šiaurės at
lekia (’hevroletas visu smar
kumu, nei nebodamas stryt- 
karių bėgių. Prusis, negalėda
mas sustabdyti taip greitai 
savo Buicko, suko į šalį, bet 
nelaimės negalėjo išvengti. At
likęs (’hevroletas smoge į Pru- 
sio Buicką. Prusis atsimušė į 
pro šalį važiavusį Chandlerį. 
P .iškia, trys automobiliai bu
vo sudaužyti.

Prusio Buickui sulamdyti 
abudu fenderiu, nunešta “run- 
ning board”, įlenktas šonas ir 
du langu iškultu. Chcvroleto 
numuštas bumperis, sulinkta 
priešakine ašis, truko spring
sai ir pramuštas radiatoris. 
Chandlerio tik biskj nubro- 
žuotas šonas.

Iš žmonių niekas nenuken
tėjo, jei 
Buickas ir
pasitrauk? iš 
o Chevroletą 
žimas nuvežė

Keno kaltė, 
tomobilistai. 
vienas 
esąs.

Butų gerai, kad automobi
listai išneštų savo “nuospren
dį” per “Naujienas”.

Matęs.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymų arba 

taisymų namo? Jei taip, tai susiži
noki t su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, Įskaitant plum- 
bingų ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321
M R. PARIS

Bridgepurt Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 J. S. RAMANČIONIS, Sav.

neskaityti išgąsčio.
Chandleris patys 

nelaimės vietos, 
“hospitalūs

lai sprendžia 
“Sužeistieji”

ali
ne 

neprisipažino kaltu

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

KAM MOKĖTI CASH?
(siveskit į savo namus plumbingų 
arba apšildymų tuojau, be imokėji- 
mo, ir 24 mėnesius išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 3688.

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

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

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Goraard Bldg. 
108 E. Ohio SL

REIKALINGAS —
Pardavėjas (Salesman) 

Grand Paige automobilių, turi 
būti patyręs šiame biznyje. 
Mokame algą ir comission.

ARCHER MOTOR SALES 
610 West 35th St. 

Tel. Yards Q699 
Kreipkitės ar šaukite 12 va
landą dieną, Joe. Bagdonas.

$10 iki $15 į dieną už rinkimą or
derių La Šalie Tailoring Marškinius. 
Patyrimo nereikia. Visų ar dalį lai
ko. Dirbtuvių kainos, gera rųšis, di
delis pasirinkimas. Didelė dovana 
veltui. Rašykit arba pašaukit, Sales 
Mamager I^a Šalie Shirt Mafg. Co., 
Room 521, 100 W. Chicago Avė.

Help Wanted—Žemale
Darbininkių Reikia________

AugŠčiausias kainai
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

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

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

For Rent
RENDON krautuvė, Roselando 

centre, lietuvių kolonijoj. Tinka 
dėl grosernės arba bučernės. Phone 
Pultaian 0621.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

DEL kraustymos į mažesnį flatą, 
mes esame priversti parduoti savo 
STEGER grojiklį 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.

| No. 476817, 
dėl $8,000.

Margaret
; Neff ,bylos
rior Crt., byla dėl $25,000.

Joseph Burba prieš
i ne, bylos No. 476902,
Crt., byla dėl $10,000.

John Platkus prieš 
Cleaners Co. 
752, Circuit 
$5,000.

Frank Lewandowski prieš 
Walter M. Peterson, bylos No. 
B.162754, Circuit Crt., byla dėl 
$10,000.

Lucas prieš N. C. 
No. 476829, Supe-

Beckers 
bylos No. B.162- 

Crt., byla dėl

Kastis,

Circuit Crt., divorsas.
Eva

Budriks, bylos No. !
Circuit Cit., divorsas.

Emily Leugaudas 
Frank Leugaudas, bylos No. 
476998, Superior Crt., divorsas.

Anthony Kobus prieš Sophie 
Kobus, bylos No. 477032, Su
perior Crt., divorsas.

Barbara Rutkauskis
Dominik Rutkauskis, 
No. 477054, Superior Crt., di
vorsas.

John Talkevicz prieš Auna 
T&lkevicz, bylos No. B.162925, 
Circuit Crt., divorsas.

Mary Paulauski prieš Domi- 
nick Paulauski, bylos No. B. 
162937, Circuit C.rt., divorsas.

Mary Mostovvski prieš Louis 
Mosto wski, bylos No. B.162- 
940, Circuit Crt., divorsas.

Anton Yocius prieš John Tu
rėk ir kitus, bylos No. B.162- 
970, Circuit Crt., byla dėl $10,- 
000.

Mary Dervvinskis prieš Y Oil 
Gas Co., bylos No. 477319, 

Superior Crt.
John Pocius prieš J. Kop- 

rowski, bylos No. 477323, Su
perior Crt., byla dėl $5,000.

Vincent Dangelo prieš F. L. 
\Villemin, bylos No. 477392, 
Superior Crt., byla $10,000.

Nathan Kanter prieš Stanley 
Toleikas ir Maria Narbutas ir 
Charles Mulolis ir kitus, bylos 
No. 477653, Superior Crt., by
la uždaryti 
$1,300.

Agnės

trust deed’ą sumoj

Kavalcuskas prieš

Jean Le Brun, New Yorko 
aktorė, nusižudžiusi negalėda
ma gyventi bo savo mylimojo, 
manoma, aviatoriaus Leonarc 
W. Bonney, kuris savaitė prieš 
tai žuvo nelaimėj ,su aeroplanu. 
Bonney našlė betgi sako, kac 
jis aktorės visai nepažinojęs.

Frank T. Johns, iš Portland, 
Ore., buvęs 1924 m. Socialist 
Labor partijos kandidatu į ša
lies prezidentus, prigėrė Bend., 
Ore., bandydamas išgelbėti vai
ką, kuris įkrito upėn bežuvau- 
damas nuo tilto.

[GLBSSIFIEŪ APS.
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te a bei n ai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.,

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Miscellaneous
įvairus

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai ausiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingų ir apšildymą. Tiktai biskj 
(mokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
\ 5201 West Grand Ava.

Bershire 1821 
MIt PARIS

MES turime pilnų pasirinkimą sto
gų dengimo ir namu 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 
mierų, 50c kiekviena. W. M. MILLER 
2553 W. Madison Street.

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba dykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržų.
OTIO W1TTBOLD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI 

Moderniškas plųmbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi
gintomis kainomis. Geras ir garan
tuotas darbas, pigiai. Mes atsišau- 
kiam bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. šaukit šiandie, greitas pa
tarnavimas.

641 E. 63rd St. Midway 0673-3904

MES pastatysim ant jūsų loto bile 
kokį bungalow arba flatinj namų tik 
biskj įmokėjus, kitus kaip rendų. At- 
sišaukit bile kur Chicagoj arba iš 
priemiestukų. Apskaitliavimas veltui.

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

už garažus, $10 Įmokėti, 
išmokėjimui, porciai sun 
Cementinis darnas visokios 
Pakeliam namus, dedam 
šalytakius.

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432.

PASKOLINSIM nuo $51 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė- 
timais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
le jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

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

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells SL

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

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

2-RUS MORGICIUS 
Padarome į porą dienų 

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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWIGH
2342 So. Leavitt St.

Phone CanaI 1678
REIKALINGA jauna mergina, pa

tyrus prie ice ertam pardavinėji
mo. Darbas kas dienų arba tik su
imtomis ir nedaliomis. Užmokestis 
gera. Kreipkitės laišku: John Shim- 
bel, box 196, Willow Springs, III.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 m o raičius ant 

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

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

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris j bu- 
černe ir grosernę; vieta gera ir biz
nis daroma geras. Geistina, kad bu
tų nevedęs. Gera proga geram žmo
gui. Kad ir nemokantį išmokinsiu. 
Kreipkitės į

NAUJIENAS,
1739 So. Halsted St.

Box 865

JIEŠKAU kambario Marųuettc 
Park apiellnkėje pas blaivus žmo
nes, be mažų vaikų. Geistina, kad 
butų parankus dėl studento. šau
kite pėtnyčioj ir subatoj Republic 
4980. Nedėlioj ligi pietų Republic 
8725.

Help Wanted—Mate
Darbininkų Reikia ____

v—y—w—u—v—u—u—u—v—w—

REIKALINGA karpenderis prie 
namų taisymo, taipgi penteris — 
atsišaukite po 6 valandai vakare se
kamu adręsu: 739 W. 33 St.

REIKALINGA 4 Radio pardavi
nėtojai dirbti pilnų laikų. Patyrimo 
nereikia. Brighton Radio Shop, 4083 
Archer Avė. Tel. l>afayette 4893.

RE1KIA salesmenų apsipažinusių 
su Chicagos retail drosernįu bizniu, 
pardavinėti plačiai išgarsintų malt 
syrujpą. Naujienos, Box 1079, 1739 
S. Halsted St.

MODERNIŠKAS kambarys prie 
šeimynos iš dviejų. Geistina, Kad 
butų blaivas ir laisvas žmogus. Ma- 
tykit subatoj po pietų ar nedėlioj, 
vakarais tik po šešių.

7037 So. Artesian Avė.
Telefonas Hemlock 1217

RENDAI du kambariai mergi
noms arba vyrams, ant 3 lųbų. 3148 
So. Union Avė. Phone VictoYy 4512.

KAMBAB1S rendon su valgiu ar 
be valgio, vaikinams ar mergintais. 
1632 S. Halsted St.

RUIMAS rendai dėl vaikino ar 
merginos. 3032 S. Emerald Avehue. 
1 floras.

RENDAI ruimas dėl vaikinų arba 
vedusiai porai. Galima ir virtuvę 
vartoti. Renda pigi, 2 užp. 819 
W. 34 PI.

Fumiture & Fixtures
_ _______ lUkairid^

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, 
* SCHWARTZ BROS. STORAGE 

640 E. 61 st Street

MES parduosim už užlaikymą 
sandėly] Keleto kambarių rakandus 
už jūsų pasiūlytą kainų. Gražus 
halr ir velour seklyčios setas, 
E omo ir miegruimio kambarių 

d, pianai, kaurai, karpetai. 
liausis barmenas ir pigiausios 
nos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

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

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

APLEIDŽIU miestų, turiu par
duoti savo gražius rakandus: 3 šmo
tų parloro setą, 3 šmotų miegruimio 
setų, 8 šmotų valgomo kambario se
tą. Parduosiu viską sykiu arba da
limis. Nepraleiskit šio bargeno.

2805 N. Kedzie Avė. 
netoli Diversey

4 KAMBARIAMS, $395 
Nepaprastai aukštos rųšies rakan
dai, 3 šmotų parloro setas, mahoga- 
ny rašymui stalas, liampos, stalas, 
vvalnut valgomo kambario setas, 
veidrodis, 3 šmotų walnut miegrui- 
mio setas, coil springsai ir matra
cas, du priegalviai, 5 šmotų pusry
čiams setas. Atdara dienų ir vaka
rais. Dunn’s, 6714 Cottage Grove.

BANKRUTO STAKAS 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 Greenwood Av. Dorchcster 1800

BLSKĮ VARTOTI 
pinklia moliai r seklyčios Ketas 
Frieze seklyčios setas 
Gružus wulnut miegruimio sotuu 
4 Šmotų wulnut mtoffruimio

$360
$400 
$250 
$500

KI'tUH 1r:; ___ _____
Setus i

$160 Gražus valiniu valgomo Rambu- 
burio setas l

$76, 0x12 NViltoo kaurai !
$126, !>x 12 utori Wjllon kaurui !
$26. 5 šmotų pusryčiams retas

Available Fireproof Storagc
7728-32 Stony Island Avė

Atdara kablio iki 10 vai. vakaro. 
Nedėlioj iki 0.

$87.60
$55.50

- v.. $88.50
$560 Pinkliu vvaJinit valgomo kniubai lo

$4TQO
$58.50
$22.50
$34.50

$8.50

(Cuntinued on page b)
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Furniture & Fixtures Business Chances Farms For Sale Real Estate For Sale
Rakandal-Itaiaai

(Continued from page 7)
PARDAVIMUI 4 kambariu rakan

dai, pigiai, nes išvažiuoju J kitą 
miestą. Suimtomis per visą dieną, o 
nedaliomis iki 12 vai. dieną. 917 W. 
34th St. Ist fl. I’ronl.

________ PardavimuiJBixn iai
PARDAVIMUI pigiai burernė ir 

grosernė. Vieta išdirbta per 10 me
tu- Savininkes parduos arba mainys 
į namą. 3352 So. Halsted St. Pilone 
Yards 6751.

Ūkiai Pardavimui Nainai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI fumičiai. Veliju 
ateiti jaunavedžiams, turėtu gražią 
pradžią; ruimai labai patogus. Ma
tyti galite vakare ant šešių, 2810 S. 
Union Avė. Pirmas floras iš užpa
kalio, durys per porčių.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
ir bowling alley. Priežastis — tu
riu du bizniu ir partnerių nesuti
kimas. 1858 Archer Avė. Virginia 
2271.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos
1,000 MAŠINŲ

Slnger, White ir visokių išdirbis- 
čių elektriniu ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. šios yra išmainytos i žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas. New Home dirbtuvės sky
riai: 4463 Broadvvay, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irving Park Blvd. ir 564 
Washington St., Gary, Indiana.

Automobiles»
M & K Motor Sales

cntearoa arnaiuat tr AtaaknnC»aua1 vartoti, 
karų pardavinėtojai. 100 carautuoių vartoti, 
karų, pilnai trenkti, aerame mechaniškam* 
stovyje, karai parduodami nuo $1SO ikj 
>*4000. Mes turime karą kuria tinka viso 
ktrina reiK&Jatu*. Caah. itmokėjimala. niai 
mala.

0811-18 So. Halatad St.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

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

D. KURAITIS ir A. KAsfULiS
Savininkai

GEGUŽIO M R N. BARGENAI
50 karų pasirinkimui, vl»i garantuoU. 

Cadillac’ai. Buick’ai, Naah’ai. Hudaon’ai, 
E*sex'ai. Chevrolet’ai ir (taurelis kitų, la
bai piriomi* Kainomis. Matyki t p. Lapai 
• I. M»r. McDERMOTT MOTOR SALES. 
7130 So. Halsted Si.. Triangle 11330

PARDAVIMUI automobilius 61 
Cadillac. Matyti galima nuo 12 iki 
4 vai. vakare, nedėlioj iki 2 po p. 
3002 S. Emerald Avė. Phone Victo
ry 3178.

BUICK, vėliausio modelio 4 durų 
sedan, pigiai, aš vartojau tik biskį, 
vra visai kaip naujas. Gražiausias 
karas Chicagoj, turit pamatyti, kad 
įvertinus, karas neturi nei vieno 
Įbrėžim.o, yra taip geras, kaip tą 
dieną kada pirkau. Man reikia pi
nigų, atiduosiu už $250, man kai
navo $1900.

Atsišaukit tik nedėlioj.
2231 North Kedzie Avė.

1 apt.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė pigiai. 
Priežastis — turiu kitą biznį. 3232 
So. Canal St.

PARDUOSIU grosernę ir bučernę, 
nes palikau vienas ir negaliu vesti 
biznio yra 4 kambarių rakandai, kai- 
na $900. Renda $29. Gera vieta 
žmogui su šeimyna. 1700 W. Hest- 
ings St.

PARDAVIMUI mažas groseriu- 
kas ir saliuno fixtures. Pigiai grei
tam pardavimui. Išvažiuoju Lietu
von. 1942 Canalport Avė.

PARSIDUODA grosernė. Greitam 
pardavimui dėl ligos. 4434 South 
Fairfield Avė.

PARDAVIMUI kendžių ir delica- 
tesen Storas, nes turiu du Storu, to
dėl negaliu apsidirbti. 2222 South 
Leavitt St.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vų ir grosernė pigiai. Parduosiu 
su visais 5 kambarių rakandais; 
pigi renda, ilgas lysas. Pardavimo 
priežastis — turiu kitą biznį, 2133 
So. Halsled St.

PARDAVIMUI groserr.C, dclicater 
ssen, ice creain, saldainių. Biznis 
geras: pardavimo priežastį patirsi! 
ant vietos. 4142 S. Talinan avė.DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda greitu laiku vienas iš 
dviejų biznių, čainys restaurantas 
arba saliunas. Yra didelis barme
nas ir gera ateitis, bile kuriame biz
nyje. Parduosiu cash arba mainy
siu ant mažo namo arba loto.

Phone Victory 10234

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, geras biznis, elektrinis regis- 
tevis ir mėsos malama mašina, du 
balti su stiklais kanteriai, naujas 
ice baksis, daug stako. Viską nu
pirksi! tik už $500. Veikit greitai.

3729 So. Pamell Avė.
Tel. Boulevard 2635

PARSIDUODA saliunas su na
mu arba vienas biznis. 720 W. 35th 
Street.

PARDAVIMUI saliunas. Priežas
tis pardavimo — turiu du bizniu. 
3152 So. Wallace.

PARDAVIMUI arba mainui bu- 
čemė ir grosernė. Mainysiu ant 
automobilio arba loto. 3244 W. 111 
St.

PARDAVIMUI saliunas, išdirbtas 
biznis; parsiduoda už prieinamą 
kainą. Atsišaukit, 4935 S. Halsted 
St.

DEL svarbaus reikalo parsiduo
da 12 kambariu rooming house. 
Viskas tinkamai įrengta. Nebran
giai greitam pardavimui. 1116 W. 
\Vashinglon Blvd.

Iš PRIEŽASTIES susižeidimo 
parduodu čcverykų taisymo dirb
tuvę. Mašinos gerame stovyj. Pi
giai arba mainysiu j kendžių sto
roką. 2010 S. Peoria st.

PARDAVIMUI saldainių, ice 
creain, cigarų krautuvė, pigiai. Ge
ras kampas. 1816 Canal po r t Avė.

LIETUVIŲ rooming house, nau
jai įrengta. Viskas švariai užlaiko
ma. Vienam gulėti $2 į savaitę. 
Apačioj yra valgykla, kur gamina
me lietuviškus valgius už pigią kai
ną.

1616 S. Halsted St.
Savininkas S. Jonaitis

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių kai
nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

72 AKRAI, 3Mi mylios nuo Ply- 
mouth, Ind., '2 mylios “frontage” 
U. S. cementinio kelio No. 31. Yra 
geri įtaisymai.
F. h. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broathvav, 
GARY, INDIANA

KELETAS FARMŲ
1. —35 akrai žemės vaisiais apso

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

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

3. —6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės bamės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir modemiškai

. įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
ledaune ir daug namelių. Ta vieta 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 dolerių. Gali
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o li- 

' kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelį pelną.

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

5. —Rezortas (vakacijų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose

• su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
! virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
, hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valgomasis kambarys talpina 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apielinke. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

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

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmette

Phone 364

MICHIGAN VALSTIJOJ 
'1'1 K RAS BARGENAS 

100 akrų javu auginimo ir pieninin
kystės farma, 6 kambarių stuba, 
mūriniu pamatu, “Carbide” šviesos, 
vištlninkas, garažas, kornams san
dėlis, kiaulininkas, barnė, sailo, 16 
akrų alfalfos, 12 akrų avižų, 45 ak
rai-dėl komų, 4 akrai dėl bulvių, 2 
akrai dėl agurkų, 6 akrui doržo- 
vėms, 17 akrų miško ir ganyklos, 
upė bėga per kampą farmos, 5 my
lios j vakarus nuo Diamond ežero, 6 
mylios į vakarus nuo Niles, Mich., 
18 mylių nuo South Bend, Ind., kai
na su staku ir padargais, $12,500. 
Mainysiu j 2 aukštų biznio namą. 
Savininkas S. Sirovica, 2911 E 97th 
St. Regent 2826.

PARDAVIMUI farma, 140 akrų, 
Juodžemis su moliu, *2 mylios iki 
miestuko, visi budinkai geri, 19 gal
vijų, 14 melžiamų, registruotas bu
lius, 4 jaunos telyčios, 2 geri ark
liai, 4 kiaulės, vištos, antys, maši
nos, visko, kaina $6,000. Ant namo 
nemainysiu. ('. N., Box 54, She- 
nnington, Wis.

BARGENAS. Farma 157 akrų, 
Wis. valstijoj, upė bėga pro farma, 
taipgi priema ežeras prie farmos, 
tik 2 mylios nuo miesto ir prie gero 
kelio, yra visi budinkai ir visos ma
šinos, 9 karvės melžiamos, 3 tely
čios, 1 bulius, 4 arkliai, apie 30 
kiaulių, 100 vištų ir kitokių gyvulių, 
mainysiu ant Chicagos prapertės 
arba kas ką turite. Turi būti grei
tai parduota arba išmainyta. Del 
tam tikros priežasties. Del plates
nių informacijų kreipkitės pas

WM. GRITENA,
3241 So. Halsted St. 

Telephone Victory 5065

’ Real Estate For Sale
N a m a i - ž ėmė Parday linui___

Pritaikinsim prie jūsų 
mainų

6 kambarių naujas mūrinis bun- 
galow, kampinis lotas, karštu vande
niu šildomas, netoli dviejų gatveka- 
rių linijų, randasi Marųuette Manor, 
kaina, $10,200.

6 kambarių naujas mūrinis bun- 
galovv, moderniškas, karštu vandeniu 
šildomas, pleisteriuotas skiepas, ge
ležies konstrukcijos, parduosiu arba 
mainysiu į bučernę arba/grosernę.

2-6 kambarių mūrinis namas, kar
štu vandeniu šildomas, moderniškas, 
gatvė cementuota ir apmokėta, ran
dasi netoli 63 St. Parduosiu arba 
mainysiu į gerą bizniavą lotą, bu
černę arba grosernę.

2-5 kambarių naujas mūrinis na
rnas, karštu vandeniu šildomas, ran
dasi Marųuette Manor, ekstra dide
li kambariai ir miegojimui porčius, 
parduosiu arba mainysiu į namą Ci
te roj.

5-5 kąmbarių naujas mūrinis na
mas, randasi Marųuette Manor, mo
derniškas, 4 karų mūrinis garažas, 
parduosiu arba mainysiu j lotus ar
ba mažesnį namą bile kokioje vie
toje.

Aukščiau minėti namai turi būt 
parduoti arba išmainyti šią savaitę. 
Jei manote, kad jums patinka bent 
vienas jų, atsišaukit arba pasimaty- 
kit su mumis pirmiausiai.

Atdara nedėlioj nuo 9 ryto iki 3 
po pietų.

W. H. KELPS AND CO. 
2419 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099
PARDAVIMUI medinis namas 2 

po 5 kambarius. Kaina $2,800. <332 
W. 58 St. Phone Wentworth 2835.

GERIAUSIA PROGA
Farmą parduodu, arba mainysiu 

ant Chicagos nuosavybės. Turiu 190 
akerių žemės, apie 100 akerių ran
dasi po plugu, kuri yra visa užsėta, 
o kitą galima visa išdirbti, išski
riant trijų ežeriukų, vienas randasi 
visai prie stubos, net žuvies galima 
pagauti ten. Turiu keturius arklius, 
septynes melžiamas karves, dešimts 
priaugančios bandos, kiaulių vištų ir 
visą mašineriją, kas tai ūkei reika
lingą. Ūkė yra Wis. valstijoj Omido 
county, 14 mylių nuo Rhinelander, 
14 mylių nuo McNaughton. Lietuvių 
kolonija ‘ apie 28 šeimynos lietuvių. 
Žingeidaujančių meldžiu atsišaukti. 
Aš svečiuojuos Chicagoje, turite pro
gą ypatiškai pasikalbėti. R. Varekois 
Lafayette 7673.

BRIGHTON PARK

2—5 KAMBARIŲ mūrinis namas, 
moderniškas, karštu vandeniu šil
domas, 2 morgičiai įmokėjiiniu. 
Speciali kaina $13,500. 

i
2 AUKŠTŲ medinis namas, ce

mentiniu pamatu, moderniškas, la
bai grąžys flatai.

6 KAMBARĮ bungalovv netoli 
55 ir Mozart St. Mainysiu į bučer
nę arba grosernę.

B. R. PIETKIEWICZ & CO. 
2608 W. 47th Street

GERIAUSIA PROGA BIZNIERIAMS 
Parduosiu kampinį muro namą,

3 /flatai ir bučernė, 2 karų garažas, 
už pirmą pasiūlymą, nes turiu du 
bizniu, arba mainysiu į 2 flatų na
mą South Sidėj.

A. K. MASIULIS
6412 S. Campbell Avė. Rep. 7201

NEGIRDĖTAS Bargenas. Turi 
būti parduotas šią savaitę labai pi
giai 5 kambarių bungalovv, garu 
šildomas. 6954 S. Rockvvell St.

SAVININKAS parduoda 2 aukštų 
mūrinį namą, 5 ir 6 kambariai, 2 
karų garažas. Pamatyk —• nupirksi. 
5532 Lowe Avė. 2 lubos’.

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

Real Estate For Sale
_____ Namai-žeml Pardavimoi_____

PARDAVIMUI pigiai bizniavus 
lotas ant 69 St. tarp Rockwell ir 
Talman St. Priežastis pardavimo — 
važiuoju j Lietuvą. 1341 W. Mar- 
ųuette Rd.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

VAŽIUOJU į Lietuvą, 4 kambarių 
rakandai už $70.00. Renda $20.00 su 
maudyne. Atsišaukit vakarais, 2 fl. 
3139 So. Halsted St.

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

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

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

PARDAVIMUI du namai vienas 
mūrinis 4 po 4 kambarius ir medi
nis 4 no 5 kambarius. Parduosiu 
pigiai Kartu arba atskirai. Pasinau- 
dokit š uo bargenu, 853 W. 68 St.

PARDAVIMUI 2 flatai po 4 kam
barius, medinis namas. Mainysiu 
ant loto ar farmos nedidelės. 3207 
S. Halsted St. Phone Victory 7872.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISAD C 3 yra patartina kriep- 
ties pas

Reikalinga Farma

mūrinį bungalow.
RUBIN BROS.

Namų Statytojai
4155 Archer Avė.

Lafayette 8705

DIDELIS BABC.ENAS
Phrsidtioda muro namas 2-jų fl. 

Storas, 3 kambariai užpakalyj ir 
6 kambariai' viršuj ir muro gara
žas 2 mašinoms. Taipgi parsiduo
da biznis grosernė ir delikatesen. 
2643 \V. 71 SI.

PARSIDUODA 2 flatų nutrinis 
namas, po 6 kambarius, šiltu van
deniu šildomas, geroj vietoj, labai 
pigiai — tikini $13,600. Atsišaukite 
pas savininką. 6736 So. Campbell 
Avė. i

PARDAVIMUI pigiai 6 kambarių 
medinis namas ir akeris žemės. Ne
toli Kazimierinių kapinių. 11263 S. 
Hornan Avė.

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

130 N. 15th Avė.* 
Melrose Park, III.

PARDAVIMUI, 6 ir 6 kambariai 
beveik naujas medinis namas, mo
derniškas, 2 karų garadžius. Yra 
šalimais ir tuščias lotas. Išvažiuo
ju Lietuvon.

Savininkas
1322 So. 49 Ct. 

II lubos 
Cicero, III.

PARDAVIMUI 2 flatų 5 ir 5 kam
barių mūrinis, naujas namas. Mo
derniškas, arba mainysiu ant ma
žesnio namo arba biznio. Priežas
tis pardavimo — liga. 4033 South 
Maplewood Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių cot
tage, moderniškas. Karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garadžius. Arti 
bažnyčios, mokyklos ir parko. Kai
na $5200. Cash $500, likusius kas 
mėnesį mokėti. 5327 So. Ručine Avė.

Marųuette Park 
Bargenai

Lotas 50 pėdų prie 69 St., netoli 
Marųuette Parko, mainysiu j medinę 
cottage arba mažą delikatesen krau
tuvę. Kaina nebrangi.

Lotas 20 pėdų, geras pirkinys prie 
69 St. netoli Marųuette Parko. Vei-. 
kit greit.

Lotas 25 pėdų prie 69 St. netoli 
ligonbučio. Turi būt parduotas 
greit. Kaina $3,000.

2 flatų mūrinis namas, 2-6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, lo
tas 30 pėdų, netoli geros transpor- 
tacijos, mainysiu j Northvvest Side 
namą, į mažesnį 2 flatų medinį na
mą arba cottage.

2 flatų mūrinis' namas, 2-5 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, lo
tas 30 pėdų, 3 karų garažas, aržuolo 
trimas, netoli Marųuette Road, mai
nysiu į 2 flatų medinį namą arba 
cottage.

Gražus mūrinis bungalow, netoli 
Marųuette bulvaro, 6 kambariai, 
viškų kambariai išrenduoti, skiepas 
gali būt išrenduotas dėl ofiso. Lie
taus lašai kiekviename flate, atski
ras garu šildymas, gražios šviesos, 
„Siutai” dėl išmatų, 4 karų mūrinis 
garažas iš šono įvažiuojamas su ga- 
solino tankomis. Mainysiu į 3 arba 
4 flatų namą, 6 flatų arba lotą Be- 
verly Hills. Turi būt parduotas šį 
mėnesį. Veikit greit, kaina $25,000.

Kampas, 7 flatų mūrinis namas su 
groserne, naujas, modemiškas, mai
nysiu į 4-6 flatų mūrinį namą.

4 flatų kampinis muro namas, 
ant 40 pėdų loto, 2-4 ir 2-5 kamba
rių ir didelis 2 karų garažas, įplau
kų $270 į mėnesį. Vėliausios ir 
modemiškos dekoracijos, mainysiu į 
medinį arba mūrinį namą, kaina 
$33,000.

Charles A. Bičiūnas 
2515 W. 69th Street 
Tel. Hemlock 5363

LOGAN Sųuare, naujas 3 apt. na
mas ir krautuvė, pigiai. Ką tik 
užbaigtas, 5 dideli kambariai, pin
čiai, pirmas* morgičius, $17,000, tik 
biskį įmokėti, arba mainysiu į ma
žesnį. Rašykit savininkui, 

840 Transportation Bldg.
Box 1720-L

* MAINAI
1. 5 kamb. muro bungalovv ir 2 

karų medinis garadžius Marųuette 
Manor. Mainysiu ant 6-10 flatų 
South Sidei. Ihidesiu keletą tūk
stančių cash. Turi būt pigiai.

2. Mūrinis Storas, 5 kamb. užpa
kalyje, vandeniu šildomas, 2 kai-ų 
medinis garadžius, Marųuette Ma
nor. Parduosiu pigiai arba priimsiu 
mažą mainą.

S. .1. PASZKEWICZ .
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

PARDAVIMUI Brighton Parke 6 
kambarių, medinis namas ant ce
mentinio beizmanto. Fumasu šildo
mas, 2 porčiai ir 2 karų garažas. 
Lotas 31x125; parduosiu nebrangiai, 
4011 S. Campbell Avė.

TIK VIENAS beliko, štai yra bar
genas. Parduosiu pigiau negu man 
kainavo 5 kambarių mūrinį bunga- 
low, ką tik užbaigti, 5223-25 S. Kil- 
patrick Avė., pusė bloko j pietus nuo 
Archer Avė., kaina $6700, apšildomi. 
Savininkai bus ant vietos nedėlioj 
nuo 11 iki 4. Jos. Chapulis, 1808 S. 
Ashland Avė. Canal 1272.

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta

tytų presuotų plytų mūrinius bunga- 
low, gražioje GIenview, 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. Tiktai biskį įmo
kėti, kitus kaip rendą.

H. F. Ritter and Co.
757 W. North Avenue

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuokit Mohawk 3395

PERSKAITYK ŠITĄ
6-6 kamb. medinis namas su beis- 

mentu, 2 karų garadžius, kaina pigi, 
jmokėt tik $1000.

5-5 kamb. medinis namas su beis- 
mentu, lotas 36x125, kaina pigi 
įmokėti tik $1000.

5-5 naujas muro namas, Storas 
beismante, vandeniu šildomas, kaina 
pigi, jmokėt $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
TURIU PARDUOTI SAVO

7 kambarių modernišką rezidenciją, 
didelis lotas, 125x125, su vaisiniais 
medžiais ir krūmais. Parduosiu vi
są arba išdalysiu. Tik biskį įmo
kėti.

šaukit dėl informacijų
Radcliff 5676

60 RUIMŲ KOTELIS
Muro namas, 1 metų senumo ir 

pilnai įerngtas, kaip tai: Saliunas, 
Valgykla, Kuknia, Grill Ruimas, ir 
60 ruimų, įskaitant 6 bath ruimius. 
Visi nauji rakandai. Randas 50 
mylių nuo Chicagos, Kenosha, Wis. 
Mainysiu j Chicagos, arba kitur na
mą, apartmentą, farmą, arba road 
house.

MARTIN’S REALTY CO., 
4604 — 7th Avė., 
Kenosha, Wis.

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS!
t ■ ■ ■ ■

Bizniavas kampinis muro na
mas, H. W. H. 2 štorai ir 3 fla
tai. Geroj South Saidės apielin- 
kėj.

Rendos $1884 j metus.
Kaina tik $15,250.
Įnešt $2000 ar daugiau, o ba

lansas lengvais išmokėjimais 
per tryliką metų. Geriausis 
bargenas šių metų. Atsišaukit 
su depozitu tuojaus.

726 W. 18th St.
Canal 1603

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas ir nesvaiginamų gėrimų par- 
loras, biznis senas, namas gerau šil
domas, 4 kambariai iš užpakalio, 8 
kambariai ant antro aukšto, viskas 
išmokėta. e

3908 S. Western Avė.

ŽIŪRĖK, 4 FLATAI, $12,450, 
karštu vandeniu šildomas, 2-7 kam
bariai, 2-3 kambariai pečium šildo
mi, netoli parko, įplaukų, $1920, 
cash $2000.

3136 W. 16th St. 
Berk. 3690

ARBA VASARNAMIS REZORTAS 
mainyt ant namo 2 aukštų, 3 pagy
venimų, Storas ir garadžius. Atsi
šaukit arba rašykit prisiųsdami in
formacijų savo nuosavybių. Maty
kite savininką arba telefonuokit nuo 10-11 - - -iš ryto arba nuo 7-8 vakare.

J. Namon,
2418 W. Marųuette Rd., 

Phone Prospect 8678 
Chicago, 111.

2 aukštų mūrinis namas po 6 
kambarius, modemiškas, puikioj 
vietoj, netoli bažnyčios ir mokyklos 
ir parko. Pigiau negu man kainavo, 
jei pirksile tuojau. 6613 S. Maple- 
wooa.

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

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

6409 So. Kedzie Avenue

$500 ĮMOKĖTI
Mes pastatysim ant jūsų loto

Mūrinis Bungalovvs .............. $6,950
'Mūrinis 2 flatis .................... $11,900
Mūrinis 3 flatis .................... $15,875
Mūrinis 6 flatis .................... $30,000

Moderniški naujos mados. 
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockwell St. Edgewater 1930

NIEKO NEBEIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalows, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde
dant cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiam stogus, įvedam 
pluinbingą, malevojain ir pertai- 
soin. Dykai apskailliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
\Vestern avė. Tel. Hemlock 2636.

GERIAUSI BUDAVOTOJAI.
Mes pastatysime bile kokį jums na
mą ant jūsų loto, be jokio įmokėji- 
mo. kol tik užbaigsim. Paskiau 
mokėsit mėnesiniais išmokėjimais, 
kaip rendą. Del dykai informacijų 
šaukit arba rašykit.

NORTHVVEST SIDE LUMBER 
COMPANY,

4440 W. North Avė., 
Spaulding 9500.

i

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai,
vienas kampinis antras šalę kampo, 
randasi ant greit augančio biznio 
streeto. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu į bile ką.

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

Republic 4170
Hemlock 238?

SPECIALIS BARGENAS
Kam mokėti rendą, jei galit nu

sipirkti šį modernišką 5 kambarių 
bungalovv nuo savininko už $6,000. 
Randasi prie cementinės gatvės, pui
kioj apielinkėj, netoli transportaci- 
jos, naujai dekoruotas. įmokėti 
$250, o kitus po $50 j mėnesį, su 
nuošimčiais.

7l68 West Grand Avė.

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

5 kambarių mūrinis namas, karš
tu vandeniu šildomas, gatvė cemen
tuota ir apmokėta, 2% bloko nuo 
Irving Park karų, kaina $8500, cash 
$1200. Federal Beal Estate, 5814 
Irving Park Blvd. Kildare G670.

TEISMAS parduoda namą labai 
pigiai; namas vertas $9,500, o par
duos už $6,500 arba pigiau. Na
mas yra mūrinis, 2-4 kambarių fla
tai, randasi Brighton Parke. Atsi
šaukit pas

F. G. LUCAS AND CO. 
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107 ,

PARDAVIMUI automobilius ir 
muro namas, 3 pagyvenimų po 4 
kamb. geram stovyje ir geroj vietoj. 
2344 S. Leavitt St.

NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu į nebrangų dviejų fla
tų namą arba bungalow savo 4-ris 
lotus. 2 lotai randasi prie 58-tos gat
vės ii’ 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 Marquetto Parko ir Crawford 
Avė., vienas blokas nuo Marųuette 
Parko ir 2 blokai nuo Cravvford Avė. 
Yra vanduo ir šaligatviai ištaisyti. 
Visi lotai po 30 pėdų. Kreipkitės: 
“Naujienos”, klauskite J. Mickevi
čius.NEGIRDĖTAS MAINAS.

Išsimaino dviejų flatų mūrinis na
mas 2 po 5 kambarius ir 2 karų ga
radžius. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu į didesnį namą, farmą arba 
kas turit kitam mieste namus, tai 
priimsiu kaipo piųmą jmokėjimą.« 
Taipgi priimsiu į mainus bučernę, 
restaurantą, lotus, automobilių, rui- 
ming house arba kas ką turit.

Namas turi būti išmainytas į 
trumpą laiką.

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

TURIU parduoti 9 kambarių mu
rinę cottage, 30 pėdų lotas, kamba
riai šviesus, aržuolo grindys, kieto 
medžio trimas, didelis skiepas, gatvė 
ir ėlė cementuota ir apmokėta. Di
delė barnė, tinkama dėl 3 karų. Stik
liniai ir su sieteliais užpakaliniai 
porčiai, prie May St. netoli 56, tik 
$1500 cash. Jos. W. Hough & Son. 
4213 S. Halsted St. Yards 0807.

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nauji po 5 flatna namai, 3-ft. 2-4 kam

barių, 2 karų garažas, u Įdaromos lovos, 
garu Aildomas, viskas lArenduota. kaina 
$32,000 kiekvienas, eash $5.000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
■ naujas namas, kų tik užbaigtas. 10-4 ir 
i 3-3 kambarius. 2 krautuvės, 4 karų mūri

nis garažas, kaina $75.000, cash $15.000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambarius flatai, už
daromomis lovomis, viskas iftrcnduota, kai
na $37.000, cash $5.000.

J. MONTENEGRO BLDR.
Spaulding 1013

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas 3 flatų namas, po 6 kamba
rius flatai, 3 karų garažas, netoli 76 
ir May St., kiana $26,500, cash 
$5500, arba inainysirn į bungalow, 2 
flatų arba medinį, išmokėtą.

SULLIVA*N AND CASEY 
7221 S. Halsted St. 

Triangle 1606
PARDAVIMUI 6 ruimų muro 

bungalow, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius. Puikus beizman- 
tas, reikia $5000 cash. Kaina tik
tai $10,000. *

Savininkas
6343 So. Mozart St.

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, 9349 Justine St., Beverly 8091

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalovv; moderniškas, beveik 
naujas, garažas. 4052 Brighton PI.

PARDAVIMUI kampas, 71 St. ir 
Fairfield Avė., labai pigiai. Taipgi 
100 pėdų prie California Avė., netoli 
70 St., pigiai. Biskį cash, kitus išmo
kėjimais. J. A. Lynch, 40 N. Dear- 
born St. Central 3654.

PARSIDUODA medinis bizniavas 
namas, 2 flatai ir Storas, 2 karų 
garadžius, 2 trokai, seifas. Randasi 
69th St. labai geroj vietoj. Kaina 
$7,500, $1,500 įmokėti, likusius leng
vais išmokėjimais. Englewood 7927.

Aš MAINYSIU savo naują 4 fla
tų namą pastatytą ant kampinio 
loto, apibudavotoj sekcijoj, S. W. 
side, į išmokėtus lotus arba eųui- 
ties, kaipo dalį įmokėjimo,

' Naujienos,
Box 1080, 

1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis bungalovv, 
6 kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, aržuolo trimas, 6647 S. Talmnn 
Avė., kainavo $12,500, dabar $10- 
500. Ne į mainus. Veikit greit, 
tikras bargenas.

šaukit savininką.
Fairfax 9100

. $5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į 
5 mf:tus

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

AJAX CONSTR. CO.
2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunsvvick 4707

UŽ $795 nusipirksite mano 8 kam
barių cottage, su vana. Vanoi yra 
enameliota vana. lavatory, sčdykla, 
suros ir vandens sistema, virtuvėj 
sinka, su sieteliais ‘ porčiai, durys ir 
langai, apielinkėj yra 6 ežerai, 95 
mylios nuo Chicagos, prie Michigan 
Central geležinkelio. Biskį įmokėti, 
kitus išmokėjimais, Naujienos, Box 
1072, arba Šaukit State 0732.

PARDAVIMUI prie dvigubos sek
cijos, kampas 127 ir Halsted St., 
50x125, $25,000. — Kampas 63 St. 
ir Laporte Avė., 32x125, $12,000. 
Skersai kelio nuo aeroplanų stoties. 
— 25 arba 50 pėdų, 12312 S. Eliza- 
beth St., $30 pėdai. Yra visi įren
gimai. Illinois Central transporta- 
cija. Geros sąlygos.

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879


