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Hoover nominuotas kan
didatu į prezidentus
KANSAS CITY, Mo., birž, 15. — Nacionali

nė republikonų partijos konvencija kandidatu į 
Jungtinių Valstybių prezidentus nominavo Her
bertą Hooverą, dabartįnj prekybos sekretorių 
prezidento Coolidge’o kabinete.

Viceprezidentu tapo nominuotas senatorius 
Charles Curtis.

Republikonų programas, kuriuo jie eina 
rinkimų kampanijon

Nesideti su Tautų Sąjunga, 
netapti jos nariu, bet sutikti 
kooperuoti jos humanitarinia
me ir technikiniame darbe, ne-

Republikonų nacionalės kon
vencijos priimtas politinis pro
gramas (platforma), kuriuo jie 
eina rinkimų kampanijon, ben-
drai yra toks:

Tęsti Coolidge’o administra-
sikišant j Europos politikų, j HERBERT HOOVER

Rūpintis įstatymais apsau-: Republikonų partijos nominuotas kandidatu į Jungti-
ei jos politikų kaip “krašto ge
rovės garantiją ir amerikiečių

Palaikyti apsaugojamąjį ta
rifą su aukštais muitais, tuo 
padedant tam tikroms pramo
nėms ir teikiant didesnę ap
saugą žemės ukiui.

Priešintis užsienio skolų pa
naikinimui.

Remti valstybės sekreto
riaus Kelloggo proponuojamą 
daugiašalę sutartį su kitomis 
valstybėmis karų atsižadėti ir 
tarptautinius ginčus taikos ke
liu spręsti.

Remti amerikiečių teises 
Meksikoje ir stiprinti su ta 
valstybe draugingus santykius 
ir pasitikėjimą.

Kooperuoti su Nikaraguo* 
valdžia tikslu atsteigti tame 
krašte taiką, tvarką ir pasto
vumą, bet nieku bud u neliesti 
jo suverenių teisių.

Laikyti Kinuose pakankamas 
laivyno ir kariuomenės jėgas 
gyvenančių ten amerikiečių gy-|
vybėms ginti, bet nesimaišyti j halinius resursus ir nustatyti 
j vidujinius tos valstybės rei- į kainas tarnybai ir gyvenimui 
kalus. reikalingiems daiktams.

ninku suimti Lietuvos Mie- 
į stų ir miestelių Sąjunga yra 

RYGA, birž. 15. — Pripa- gavusi iš Tarptautinio miestų 
žindamas, kad per praeitim- ir vietos savivaldybių biuro 
sius metus valdžios koopera- pranešimą, kad numatytas šį 
tyvams nevykdavęs javų su- rudenį spalių mėnesį tarptau- 
pirkinėjimas, maskviškis sovic- tinis visų miestų sąjungų šu
tų organas Izviestija praneša, | važiavimas Sevilijos miesto yra 
kad javų monopoli valdžia pa- atidėtas iki 1929 m. pavasario 
vesianti naujai organizacijai, kovo 15 dienos, kuomet tame 

vadinamai Sąjungos Javų Tru- mieste, o taipogi Barcelonoj 
stas, kuris rinksiąs javus eks- yra rengiamos Ispanijos mie-

Sovietai kuria mopo- Tarptautinis Miesto Są-| 
poli javams iš ūki- junffl* su™*avimas

Aštrus tabakininkų 
streikas Graikijoj

Streikininkų neramumuose šeši 
asmens užmušti, 40 sužeistų
ATĖNAI, Graikija, birž. 15. 

— Streikuojančių tabako fabri
kų darbininkų neramumai ne
siliauja. šiandie didelės riaušės 
įvyko Xanthi’j, kuriose šeši as
mens buvo užmušti ir keturias
dešimt sužeisti.

Riaušės įvyko ir Dramoje, 
kur neramumams malšinti prieš 
streikininkus buvo pasiųsti rai
teliai.

BRIUSELIS, Belgija, birt. 
15. — Gossencourt aerodrome 
užsimušė žymus belgų aviato
rius, Victor Groenen, jo aero
planui nukritus iš 300 pėdų 
aukštumos.

goti fermerius ir žemės ukį|nių Valstybių prezidento kėdę ateinantiems rinkimams, 
pastatyti ant ekonominės lygy-' 
bes su kitomis pramonėmis i 
pamato.

Remti bet kurį
planą anglies kasyklų pramo
nei stabilizuoti.

Plėsti vandens
krašto viduj tiek tarp pakraš-i 
čių.

Tinkamai aprūpinti karo in-J 
validus.

Energingai vykdyti 
nioliktąjį amendmentą 
bicijos įstatymą].

Tęsti toliau dabartinę imi
gracijos suvaržymo politiką.

Remti laivyno statybos pro
gramą ir Įsitaisyti tiek Įvai
rios rųšies karo laivų, kiek 
tai leidžia ginklų konferenci
jos ‘utartys.

Remti projektuojamą Įstaty
mą, kuriuo einant, kitam ka- 
rui atsitikus, prezidentas turė
tų galios ne tik šaukti pri- 
verstinon karo tarnybon vy
rus, bet ir konskriptuoti male-

Tame suvažiavime bus apta
riami klausimai apie {vairias
formas miestų Įmonių ir mie
stų užstatymus.

Bankrutavusio banko 
viršininkai inkri- 

minuoti

OTTAAVA, III., birž. 15. — 
Kauntės grand jury tapo in
kriminuoti bankrotayusio Rut- 
land State banko viršininkai, 
kaltinami dėl priiminėjimo 

žmonių depozitų dar ir tada, 
kai jie žinojo, kad bankas ban- 
krotuoja.

Radinys
KAUNAS. — Pil. Indrikas, 

gu. Ukmergės pi., bekasdamas 
kalibe prie laiptų šiukšlėms 
duobę, iškasė didžiulius žmo
gaus kojų griaučius, kurie su
rakinti geležiniu retežiu.

NOMINUOTAS PREZIDENTU

Hoover yra gimęs West 
į Branche, Io\va, 1874 m. rug- 

pia ls ‘J; piucio 10. Jo tėvas buvo kal- 
| vis, miręs, kai Herbertas bu- 

, ... vo dar tik 7 metų amžiaus vaikelius tiek' . ... 4 -•v i kas. Mokslą eiti turėjo pats 
Į užsidirbti. Kalnų inžinierijos

i ir geologijos moks Ir baigė 
į Stanfordo universitete 1895

,. ' metais.astuo-1

. Hoover 
nuošė, 
koj ir

Per
i nuošė, 
nizavo

' tiekimo

inžinierius, Herbert 
dirbo Australijoj, Ki- 

Indijoj, Rusijoj, Alas- 
Meksikoj.
bokserių sukilime Ki- 
1900 metais jis orga- 
Pekine pirmą pašalpos 
komitetą, v

Didžiojo karo metais Herb
ert Hoover pirmiausiai buvo 
amerikiečių šelpimo komiteto 
Europoje galva, Tas komitetas 
rupiuos visų pirmiausiai padė
ti karo užkluptiems Europoj 
amerikiečiams pasišalinti iš 
karo zonų. Po to jis buvo pa-

Kelia sostinę iš Pe 
kino į Nankiną

PEKINAS, Kinai, birž. 15. 
— Tautinės valdžios susisieki
mo ministerija Nanįune įsakė 
Pekino paštų direktoratui kel
tis i Nankiną, Pietų Kinų so

užsienio reikalų
Pekine taipjau

s tinę.
Girdėt, kad 

departamentas 
uždaromas ir kad druskos ad
ministracija bus arba perkel
ta į Nankiną, arba visai už
daryta.

Kalbama, kad nacionalistai 
veikiausiai visai mes Pekinu, 
kaip Kinų sostinę, ir tautos 
centro miestu ir krašto sos
tinę padarys vėl Nankiną.

Kolegija užgynė stu
dentams automobilius
AMIIERST, Mass., birt. 15. 

----- Anihersto •vyyia.vi— 
sybą nutarė užginti studen
tams vartoti automobilius. Nu
tarimas įeis galion ateinantį 
rudenį. . ' H

šiais mokslo meteis trys tos 
kolegijos studentai užsimušė, 

važinėdami automobiliais, o ki
ti trys skaudžiai susižeidė.

POTVYNIS ARKANSASE

LITTLE ROCK, Ark., birž. 
15. — Rytiniame Arkansase 
kilo stiprus potvyniai. Upės 
išėjo iš krantų ir užliejo dide
lius plotus. Slėnesnių vįotų gy-" 
ventojai bėga j saugesnes vie
tas.

maitinimol ko- 
Kai ir Jungti- 
jsivėlė Į karą, 

Wilson paskyrė

skirtas 'Belgų i 
miteto vedėju, 
nės Valstybės 
prezidentas
Hooverą maisto administrato
rium Jungtinėms Valstybėms.

Herbert Hoover matyt, ne
buvo partijos žmogus, bent il
gai niekas nežinojo, kuriai jis 
partijai priklauso ar bent 
simpatizuoja. 1920 metais ir 
republikonai ir demokratai kal
bėjo apie jį kaip apie galimą 
savo partijos kandidatą j pre
zidentus... Tik vėliau jis pa
rašė laišką, pasiskelbiamas 
esąs republikonas.

1921 metais prezidentas Har- 
ding paskyrė Hooverą preky
bos sekretorium; tame kabine
to poste jis pasiliko ir prezi
dento Coolidge’o administra

cijoj.
Herbert Hoover vedė 1899 

m. savo mokslo draugę, Miss 
Lou Henry. Jie turi du sunu, 
Altana ir Herberto, v t-

Graikų solonai alsi 
sako išklausyti buv. 

diktatorių

— Parlamento atstovų hutas 
92 balsais prieš 80 nutarė ne

leisti ’ (buvusiam diktatoriui 
gen. Pąngalosui pasirodyti at
stovų bute ir atsakyti į kal
tinimus jo dėl valstybės išda
vimo ir dėl kitų neteisėtumų 
ryšy su jo įvykintu i>ervers- 
mu.

Diktatorius Pangalos buvo 
gen. Kondyliso nuverstas 1926 
metais ir iki šiol laikomas ka
lėjime.

' WASHINGTONAS, birž. 15.
— (reorgetoNvn universiteto 

seismografas įregistravo smar
kų žemės drebėjimą, turėjusį 
įvykti apie 8,(MM) mylių tolu
mo nuo Washingtono.

Chicagai ir apislin kei f ėdė- 
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau; vidutiniškas daugiausiai 
pietų krypties vėjas.

Sekmadienį — didėjąs de- 
besiuo" urnas ir apie vakarą ga
li būt lietaus.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 55° ir G69 F.

šiandie saulė teka 5 :X4, lei
džiasi 8:27. Mėnuo teka 4:06 
ryto.

Siuvėjų Amalgamei- 
tų unijos konferen
cija su samdytojais
Unija stato tris svarbius rei

kalavimus, jų taip? įsteigi
mo nedarbo apdniudos fon
do

NEW YORKAS, birž. 15.
Pirmoj bendroj konferencijoj, 
lai ky toj tarp Amalgamated 
Clothing Workers unijos atsto
vu ir Ncw Yorko Clothing 
Manufacturers Assodaticn at
stovų, amalgametai pastate 
tris svarbius reikalavimus sam
dytojams. Reikalavimai loki:

1. Įsteigti nedarbo apdrau- 
dos fondą.

2. Įsteigti bendrą komisiją 
klausimui dėl 40 valandų dar
bo savaitės Įvedimo išnagrinė
ti.

3. Bausti samdytojus, kurie 
laužo sutartį su unija.

Konferencija traukėsi tris 
valandas, tečiau nė vienu tų 
reikalavimų punktu neprieita 
prie sutarimo.

Pirmame pasitarime samdy
tojų atstovai nestatė jokių rei
kalavimų. Girdėt betgi, kad vė
lesniuose pasitarimiy)se jie ža
dą reikalauti, kad unija sutik
tų įvesti gabalinį darbą “in- 
side” šapose ir kartu kontrak- 
tuotose šapose.

Kaip žinoma, N»e\v Yorko 
joint board’as yra sutikęs at
sakingoms “inside” šapoms lei
sti gabalinį darbą.

Del 40 valandų savaitės am- 
algamėtai sako, kad Chicagoj 
ir Rochestery trumpesnio dar
bo reikalavimas principe yra 
pripažintas ir sutartyse su sam
dytojais Įdėta punktas, kuriuo 
einant turi būt įsteigta ben
dra abiejų šalių atstovų ko
misija, kuri ištirtų klausimi] 
ir duotų pranešimą dėl gali
mumo Įvesti rūbų siuvimo pra
monėje 40 valandų darbo sa
vaitę.

Del nedarbo apdraudos fon
do amalgametai sako, kad to
kio fondo reikalingumą nėra 
ko nė diskusuoti: nedarbo blo
gumai yra taip gerai žinomi, 
kad jokių diskusijų neberei
kia. Del to unija reikalauja, 
kad toks apdraudos fondas bu
tų įsteigtas, kaip kad jis jau 
yra įsb igtas Chicagoj ir Ro-1 
chestery.

Kad samdytojai butų priver
sti pildyti sutartį, unija rei
kalauja, kad butų nustatyta 
tam tikra sistema bausti sam
dytojams, kurie laužo sutartis, 
padarytas tarp samdytojų ir 
darbininkų unijos.

Prof. Herbačevskis 
lankosi Varšavoj

Kalba, apie Lietuvos su Len
kija susiartinimo reikalu

VARšAVA, birž. 15. [PAT]. 
— J Varšuvą atvyko Lietuvos 
Uni ve raitė t o profesorius Her
bačevskis, kuriam pagerbti 
Lenkų Literatų Kliubas iškė
lė bankietą. Priėmime dalyva
vo literatūros, politikos ir mok
slo pasaulio atstovai.

Prof. Herbačevskis laikė 
kalbą, kurioj pareiškė savo 
meilę Lenkijai ir Lietuvai, o 
taip pat savo įsitikinimą, kad 
stengtis suartinti abidvi bro
liškas tautas tai esanti visų 
pirmiausiai abiejų tautų inte
lektualų priedermė.

Lenkų diktatorius Pil
sudskis pasveikęs

VARŠAVA, birž. 15. - 
Maršalas Juozas Pilsudskis 
kuris ilgoką laiką sirgo, da 
bar jau visai pasveikęs, ir pra
dėjo eiti savo pareigas kaii 
ministerių tarybos pirminin
kas. <

Australija pritaria 
sutarčiai karų atsi

žadėti
CANBERRA, Australija, birž 

15. Atstovų butas šiandie 
kaip vienu balsu priėmė rezo 
liuciją, pritariančią Jungtinu 
Valstybių proponuojamai sutar 
čiai karų atsižadėti.

Vokiečių komunistai 
pereina prie social

demokratų
“Leninbundas” savo laikrašt 

“Volkswille” atidavė Social
demokratų Partijai

BERLYNAS, birž. 15. — Ko
munistų laikraštis “Volks\ville’ 
(Žmonių valia), oficialis Le- 
ninbundo (Lenino sąryšio) or 
ganas, tapo tos organizacijoj 
atiduotas socialdemokratams.

Beveik visi tos komunisti 
draugijos, leidusius “Volks 
\ville”, nariai perėjo Į sočiai 
demokratų partiją.

Leniiibundiečiai išleido taip 
jau pareiškimą, kuriame ji( 
sako, kad komunistų judėjimą? 
einąs prie komunistų interna 
cionalo likvidavimo (panaiki 
nimo) ir darbininkai komuuis 
tai grįš vėl į socialdemokrate 
eiles.

1,000 angliakasių 
puolė ‘skebines’ 

kasyklas
Sumušė kelis ‘skebus’ ir kasy

klų superintendentą; dirbu 
sius kasyklose išvijo

PITTSBUKGH, Pa., birž. 15
— Minia, apie 1,(MM) vyrų, pifo- 
lė Pittsburgh Coal kompanijos 
kasyklas No. 14 ir sumušė še
šis darbininkus ir kasyklų su
perintendentą, o ]>enkiasdešimt 
angliakasių išvijo laukan iš 
kasyklų. t

Tos kasyklos yra neunijinės 
ir darbininkams algos moka 
mos sulig 1917 metų norma 

$5 dienai.
Kauntės vyriausybė sako, 

kad puolikai buvę, unijiniai an 
gliakasiai, streikuojantieji dėl 
didesnės algos ir unijinių dar
bo sąlygų.

Siųs į Nikaraguą dar
1,700 vyrų

WASHINC»T0NAS, birž. 15.
— Vietoj prašytų 600 vyrų, 
laivyno departamentas, kaip 
praneša, nutaręs pasiųsti i Ni- 
karagua 1,7(M) jūreivių esan
čioms ten Jungt. Valstybių jė
goms sustiprinti. Jūreiviai bu
sią rinktiniai vyrai, kalbą is
paniškai. Visi jie busią pasių
sti per ateinančias dvi savai
tes.

NEW YORKAS, birž. 15. - 
New Jersey pajūriu siautė 
smarki perkūnijų audra, per 
kurią vienas asmuo buvo už
muštas ir septyni sužeisti.

Tautinė Kinų valdžia 
reikalaus sutarčių 

revizijos
Pirmiausiai reikalauja, kad 

svetimos valstybės ištrauktų 
savo ginkluotas jėgas iš Ki
nijos

šANCfr.AJt S, Kinai, birž. 
15. — Kinų nacionalistų vald
žia paskelbė pirmą savo vi
daus ir užsienio politikos pro- 
^ramą.

Vidaus reikalais nacionalis
tai žada- sistematizuoti civilinę 
kontrolę ir įsteigti legalę ad
ministraciją Kinų piliečių gy
vybėms ir turtui apsaugoti; 
Įsteigti civilinę tarnybą tikslu 
oašalinli valdininkų korupciją 
ir nekompetentiškumą; naikin- 

banditizmą ir ištvirkusius, 
plėšikaujančius kareivius; pa
naikinti per daug sunkius, 
žmones spaudžiančius mokes
nius; urnai ir stipriai suma
žinti kariuomenę, paleidžiant 

atliekamus kareivių tytveikus 
namo.

Užsienio politikos programų 
daly nacionalistų valdžia pa
reiškia, kad jos siekimas yra 
sukurti modernę valstybę, bet 
tai nebus galima padaryti, kol 
pasiliks dabartinės, svetimų 
valstybių užkrautos Kinams, 
ląlygos. Atėjęs tad laikas da
lyti sutarčių reviziją. Del to 
visų pirmiausiai reikalaujama, 
kad svetimos valstybės tuojau 
ištrauktų savo ginkluotas jė- 
»as iš Kinų žemės, o jei jos 

(busią užsispyrusios ir toliau 
dusią savo kareivius, po pre
tekstu svetimšalių gyvybei ir 
turtui- ginti, tai Kinai busią 
priversti nebeleisti svetimša
liams apsigyventi krašto vidu
riuose.

Toliaus programe sakoma, 
kad pasaulio tautų šeimynoje 
Kinai negalį užimti izoliuotos 
>ozicijos; jie trokštą, kad sve
timos valstybės kooperuotų ir 
padėtų Kinams, l>et nespaustų 
•r nevaržytų.
Instrukcijos legacijoms ir kon

sulatams užsieniuose
Nacionalistų taryba vakar 

pasiuntė telegramas visoms Ki
nų legacijoms ir konsulatams 
svetimuose kraštuose, instruk
tuodama jų personalus nuo šio 
laiko klausyti nacionalistų val- 
Ižios įsakymų ir tuojau seną
ją vėliavą pakeisti tautiniu 
flagu.

Iš Darbo Lauko
Merginų telefono tarnautojų 

streikas Bogotoj

BOGOTA, Kolumbija, birž. 
15. Reikalaudamos daugiau 
algos, čia sustreikavo visos te
lefono tarnautojos.

Paskelbusios streiką, mergi
nos, kol dar nebuvo paliku
sios savo “-svičbordŲ”, į pašau- 
klm.UK, ažuot. davusios rejka- 

laujamą numerį, atsakinėjo: 
‘Viva la strike!”

Del streiko, susisiekimas te
lefonu visai sutrukdytas.

Ciklonas Australijoj; 6 
žmones užmušti

SYDNEY, Naujoji Pietų Va- 
lija, birt. 15. — Vakar šiame 
krašte siautė smarkus ciklonas, 
padaręs šimtus tūkstančių do
lerių žalos.

Gautais pranešimais, per au
drą žuvo šeši žmonės, ar gal 
daugiau. Sydney priemiesčiai 
taipjau buvo audros kliudyti.

klm.UK


NAUJIENOS, Chicago, Iii. šeštadienis, birž. 16, 1928

[korespondencuosĮ
Cleveland, Ohio

roželtm Ir (Jansono ristynė« be 
pasekmių

Birželio 3 d. Lietuvių Pilie
čių Klinbas buvo surengęs Neu- 
ros farmoj pikniką su ristynė- 
inis. Buvo pakviesti Požėla su 
Gansonu persiimti dėl lietuvių 
čempionato, nes čempionu da
bar vadinasi Gansonas. Abu 
ristikai buvo gerai prisirengę. 
Gansonos atvažiavo apie už sa
vaitės laiko prieš ristynes ir 
prie ežero, tyrame ore, ilsėjosi 
ir smaginosi, kad miklesnis bu
tų. Požėla gi nors ir paskutinę 
dieną pribuvo, l>et atrodė gerai 
ir buvo prisirengęs ristynėms. 
Požėla norėjo, kad laikas butų 
neapribotas, bet Gansonas sto
jo už tai, kod ristynes nesitęs
tų ilgiau dviejų valandų. Gan
sono reikalavimas liko priim
tas.

Pirmame susikirtime abu dir
bo gerai. Tečiaus po valandos 
laiko, Požėla patvėrė Gansoną

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ru/fJeš'
Ar Jums Galvos Odą Niežti? 

Naudokite

Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

Ruffle .sr
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

RuffJeS
• Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

Ruffles

už kojų, ėmė sukti, kaip malū
no sparnus ir priplojo prie ma
troso.

Antrame susikirtime, po de
šimties minučių tampimosi, 
Gansonas lygiai tokiu |>at bu- 
dll priplojo prie matraso Požė
lą.

Trečias susikirtimas išėjo be 
pasekmių, nes paskirtas laikas 
ristynėms išsibaigė. Tečiaus 
prieš galą rietynių Gansonas 
atrodė daug silpnesnis.

Prieš pat Požėlos ir Ganso
no ristynes iš kur tai atsirado 
ir Bancevičius. Rengėjai tuo- 
jaus jį paklausė, ar kartais ne
norėtų ir jis su kuo nors ris
tis. Bancevičius tuoj sutiko ris
tis. Kadangi čia pat buvo ir 
“lietuviškas žaibas” šimtus, tai 
jo paklausta, ar jis nenorėtų 
ristis su Bancevičium. Šimkus 
atsakė, kad jis nėra prisirengęs 
ir todėl negalys dabar ristis. 
Bet juk ir Bancevičius irgi bu
vo neprisirengęs, ir irgi nebu
vo kviestas į ristynes, tečiaus 
visgi nepabijojo stoti su Šim
kum į ristynes. Kai kurie da
bar sako, kad “žaibas” visgi 
nusigando “dzūko” ir pabijojo 
jį užkabinti.

Publikos buvo gana daug ir 
visi buvo užganėdinti.

Viską Matęs.

pines susirinko skaitlingi bū
riai draugų ir kaiminų. Palai
dotas liko su bažnytinėmis ap
eigomis katalikų kapinėse.

Velionis paliko dideĮiamc nuJ 
lindime žmoną Oną ir keturias 
dukteris — Oną Digrienę, Pau
liną Širvinskienę, Juzę Janu
šauskienę ir Bronę Šimaitienę.

Ilsėkis ramiai šioj šalies že
melėj i

—A. Savickas.

Detroit, Mich.
Birželio 29 d. M. Petrausko 

konservatorijos mokiniai stato 
linksmą opeYetę “Tarnaitė pa
mokė”, su dainomis ir šokiais. 
Operetė yra iš mokyklų jauni
mo gyvenimo, jaunimas gi vi
sados linksmas būna, tad ir 
operete turės būti labai links
ma.

Detroito publika turėtų pa
remti šį parengimą savo skait
lingu atsilankymu, kad priduo
ti čia augusiam jaunimui dau
giau energijos ir toliau darbuo
tis meno srityje. Be to pa
matys gražų veikaliuką, pasi
klausys gražių dainų ir muzi
kos. Paskui gi bus šokiai, ku
riems gros konservatorijos mo
kiniai. Pradžia lygiai 7:30 v. 
v. Tikietai labai pigus: 50c 
ir 75c. —J. A.

Rockford, III.
Gegužės 29 d. pasimirė Cip- 

rijonas Norkus. Velionis paėjo 
iš Kelmės miestelio, Baseinių 
apskr. Amerikoje išgyveno a- 
pie 20 metų; apie 12 metų iš
gyveno Rockforde. Velionis bu
vo ramaus budo, barnių ir gin
čių nemėgo, su visais gražiai 
sugyveno, tad ir palydėti į ka-

į Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

Kart, Mich.
Susivienijimas Lietuvių Ūki

ninkų laikė pusmetinį susirin
kimą pas ūkininką K. Vasiliau- 
skį.

Vienbalsiai liko nutarta, kad 
kaip kitais metais, taip ir šie
met surengti pikniką liepos 4 
dieną. Vieta piknikui paskirta 
pas p. Juozapą Jušką, R. 1, 
Bart. Komitetas pranešė, kad 
muzikantai bus paimti iš Scott- 
ville, vedami Jos. Gerybos.

S. L. U. prašo visų apielin- 
kės draugijų tą dieną nereng
ti jokių pramogų, bet atsilan
kyti į S. L. U. pikniką. Taip
jau kviečiami svečiai ir iš did
miesčių, kaip Chicagos, Detroi
to, Grand Bapids, MUskegon ir 
kitur. P. Karneckas.
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LILYMOOR 
WELC0MES Y0U

The only Summer Rcsort cottage devel- 
opement that offers you ALL thc conveniences 
of the city.

LILYMOOR
The summer resort beautiful has for your 

pleasure a,
Svviss Chalet Clubhouse just completed and 

furnished.
Private golf coures FREE to cottage and 

lot buyers.
Dancing, Tennis, Fishing, Quoits, Boating, 

Bathing, and Croąuet.
YOVR summer cottage is redy. See the 

beautiful DUTOH COLONIAL ONLY $568, 
complete with all modem improvements. Over- 
sized Lots as low as $120.

Don’t forget! There is only ONE

LILYMOOR
Drive out Sunday to Lilymoor. Take Rand 
Road (eonerete) direct to largo stone gate 
entrance at club house, or senti us coupon 
belovv.

COUPON
Lilymoor, 5 N. La Šalie St.

Please send me auto route map.
Name........................................................................

Address...................................................................
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MES PAKELSIM
jūsų
namą 

ir pamu- 
rysim

SKIEPI
7 PĖDŲ AUKŠČIO

Mcb tHiuryaim cementini pamatą au 
gražlaii, blokaaia. (deaime lanrun, duriH 
ir ccmcntinea grindie. Me« atlIktOmo pil
nai viaą darbą, ir uZgan&iinti koHtuinc- 
riai Juhu apiclInkAj gali tai paliudyti, 
viaaa darbas garantuotas.

Veikli dabar! Sutaupykit pinigų! 
N-5-24-28. Gaukit trumų kainaa Ir 
pcraltikrinkit. Ataiųnkit kuponą arba 
telefonuokit. Muku atstovą, atvažiuos 
ir lAaikkins. Be atsakomybių dėl jūsų.
Vardas ______________________________

Telefonas ___________________________

Adresas ____________...

Atvažiuokit ..... .. dieną ......  vai.____

La Šalie Foudation 
Builders, Ine.

17 N. LaSalle St.
Dearborn 1037

V ■! S . ....................   I. ■■■

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 M0RGK1AMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatve

ATYDA MILDOS TEATRO BENDROVES 
ŠERIN1NKAMS

GERBIAMASIS:—

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

Propozicija yra paduota pirkti namą mokant 
po .$8 už serą. Šiame susirinkime bus jūsų užduotis 
balsuoti už šitą propoziciją parduoti namą ir likvi
duoti Korporaciją, arba prieš šią propoziciją.

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

Su pagarba,
MILDOS TEATRO BENDROVĖ,

Per John P. Ewald, Sekretorius, 
840 West 33rd Street

Plymouth, Pa.
Apvaikščiojimas neįvyko 

f —- -!

Lietuvių Laisvų Kapinių Ben
drovės apvaikščiojimas 30 d. 
gegužes neįvyko delei prasto 
oro. Iš pat ryto lietus lijo be
veik be paliovos.

Žmonių buvo daug privažia
vę automobiliais, bet mažai 
kas norėjo eiti ant kapinių že
mės. Pastovėję gryžo atgal. 
Bet buvo ir tokių, kurie nė lie
taus nebijojo.

Rezultatoi tokie. Parduota 5 
lotai ir keletas užbaigė mokėti 
už lotus.

Kurie norėtumėt pirkti lotus, 
ar už lotus užbaigti mokėti, su
sirinkimas kapinių įvpks 24 
dieną birželio, 2 'vai. po pietų, 
40 Ferry st., Aug. Stravinsko 
svetainėj. Meldžiame laiku pri
būti. —St. Žukauskas.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimti metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li- 
{■as, reumatizmą, skilvio triubelius, 
irdies ligas, inkstų, pūsles, 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. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

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

Kampas *Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

linkite elevatorių iki penkto ankito. Vyrų 
nrifiniituo kainbaryn 506,—Moterų 508. Gu
go valamloH kandien nu# 10 ryto iki 5 va
kare. NedAlioiuin nuo 10 ryto iki t po 
piet. Panedfilyj. Soredoj ir Subutoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
DvideŠinitis penki metui tame name

Ii

J —..... M

Permodeliojame
Mes atliekame visą dar
bą; statome mūrinius ir 
medinius bungalow, ga
ražus, sun parlorus, pa
keliam namus, įdedam 
šalygatvius, grindis, pri
statome namus, taipgi at
liekame NAUJĄ DAR
BĄ. Atsiųskit kuponą dėl 
dykai apskaitliavimo.
$5 ĮMOKĖTI, KITUS IŠ
MOKĖJIMAIS PER 3 

METUS 
DIDYSIS AFISAS

Ajax Construction Co. 
2206 Milwaukee Avė.

Brunswick 4707 
South Side Skyrius 
Mr. August Saidukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

Vardas .......................... .
Adresas .........................
Telefonas .........................

Pasaulyj Didžiausios Vertės
... visas sykiu arba dalimis

Essex Super-Six yra parduodama 
daugiau, ir per keletą paskutinių 
metų jo išparduota daugiau, ne
gu kitų “Six” ir labai dideliame 
skaičiuje, kad ir palyginti nėra 
galima.
Nereikia būti ekspertu, kad tai 
viską pamačius — ką kiekvienas 
ekspertas žino — kad tokios ver
tės karai dar niekuomet nebuvo 
pardavinėjami automobilių rinko
je už kelis šimtus dolerių jų kai
nų.

Jūsų pirmas į jį pažvelgimas tai 
pasakys. Bet dar svarbiau, jus

galit išegzaminuoti šį Essex, kiek
vieną dalelę, ir kiekvienoje dale
lėje, ar ji butų apmušimui reika
laujama, arba keturių ratų bre- 
kių, arba vartojimo “vertical 
shutters”, perstato pirmos klesos 
rųšį, geriausį darbą ir puikiausi 
materiolą.

Kad pilnai dažinojus ir persitik
rinus apie didelę Essex vertę, tik
tai reikia pamatyti Essex gražu
mą, išegzaminuoti Essex rųšj, pa
sėdėti jo viduje ir pajausti Essex 
l>atogumą — pasivažinėti jame ir 
pamatyti Essex veikimą.

E § S E X
z Karo Taksų nėra

Daliar perkant Hudson arba Essex karą

»735 UP
tTOAcfi, $735 Sodan (4-rfoor) $795 Coupe $745 (Rumblc Seat $30 extra) Roadster, $85^ 

All priccs f. o. b Dctrolt
Buyers can pay fot cars out of lticonw at lowett available charge for interett, handling andinsuranca

Essex-Super Six turi lietuvių departamentą, K. uomot jus atsilankysite | pardavimo, kambarį 
reikalaukite lietuvio pardavėjo. ,

Klauskite Mr. Montvid

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

Garsinkities “NAUJIENOSE”

MŪRINIS arba MEDINIS
C1A įmokėti — kiti lengvais ii- 
4* I ” mokėjimais | 24 mėnesius 
Musų speclališkumas yra budavoji- 
mus mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu 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 i priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas .................. .......... . ................ .
Adresas -....... .........................................

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Evanston

Tel. University 3950 arba 
Rugers Park 8270 -



šeštadienis, birž. 16, 1928

STATINIŲ BANKAI
Šimtais

Chicago, Ui.

Biržos liaukas

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 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 j vakarus nuo Halsted St. 
Phone CanaI 2544—2545

kiekvie-

Central Manufacturing District Bank

1110 VVest 35th Street,

Valstijinis Bankas

už daugiau pinigų

įdedamas 
kainą ar- 
paskolin-

nu-
ir opera-

Taip pigiai kaip

$49.50

THE “SQUARE DEAL” VANA
Vana kuri bus pasididžiavimu jūsų namuose — vana kuri p-a- 
didinM kainą j asu namo — apsoliutiškai geriausia pirkinys 
markute — moderniška visais atžvilgiais.

Lengvais išmokėjimais

Ko tik jums reikia jus galit nusipirkti pigiau pas

TRUSTlNfi KOMPANIJA

/Jave

kasdien išdavinėjamu 
naujiems depozitoriams. 
Ir jums viena prirengta 
ir laukia jus, o joj yra 
dovana nuo 25c iki $10. 
Ateik šiandie, atidaryk 
sąskaitą ir gauk dailią 
nikeliuotą banką su do
vanomis.

Ir atmink 
nas depozitas padėtas 
iki liepos 14, duoda 
jums progų laimėti vie
ną iš septynių brangių 
namams daiktų, išdėtų 
banko priemenėje. Ateik 
iendie ir pamatyk.

Jeigu jus norit renduoti savo namą 
arba apartmentą 
tai i VESKIT

THE SQUARE
DEAL

(Teisingo Patarnavimo)

BOILERĮ
TODĖL

1. Yra pigesnis 
pirkiniui 
vimui.

2. Jis yra 
už pigią 
ba mes
sim jums įrankius, 
jei norėsite patys 
jį įsviesti.

3. Jums tik reikia $10 
įmokėti,* o kitus 
mažais mėnesiniais 
išmokėjimais.

šis boileris turi iškratomus grotelius, durnų nainamą sistemų, 
gilu pelenams puodą, speciali damper reguliatorių, šalines du
reles ir kitus naujos mados parankumus. Nėna kito geresnio 
boilerio. Jis laikys visą amžių, ir duosime jums rašytą ga
rantiją 10 metų.

NAUJIENOS. Chicago, III.

10 moterystės pri 
sakymų

savo sidabrinių 
Menininkų shioks- 

retas įvykis. Anglų 
apspito ją klausi- 

gludi jos laimingos 
paslaptis. Daininin- 

patiekdama šiuos 
prisakymų”;

antras prisakymas.

Viena žinoma anglų daininin
kė susilaukė 
vestuvių, 
niuose tai 

. žurnalistai 
nėti kame 
moterystės 
kė atsakė,
”10 moterystės 
Mylėkite vienas kitą. Tai pir
mas ir svarbiausias prisaky
mas, nes be meilės mažiausias 
debesėlis moterystės gyvenime 
sukelia audrą. Suprask ir do
vanok
žmona, kuri nuolat yra supy
kusi ir išmetinėja vyrui, ilgai
niui padaro vyrą šiurkščiu ir 
piktu. Abi pusės turi atsižvelg
ti antros ypatybės ir dovanoti 
klaidas. Pasitikėti vienas ki- 
tamz Amžinas nepasitikėji
mas sugadina net laimingiausį 
šeimynos gyvenimą ir užnuodi
ja jį. Eikite išvien — yra ket
virtas prisakymas. Pažiūrų ir 
interesų skirtumas trukdo ramų 
gyvenimą, o ypatingai pavojin
gas vaikų akivaizdoj. Imk ma
žiau — duok daugiau. Mote
rystė, net geriausi, yra kom
promisas, kuriame abi pusės 
turi pasiaukoti, kad tuo dau
giau laimėjus. Vyras ir žmona, 
kurie nori tiktai gauti ir įgyti, 
nesupranta tikrosios meilės, 
kurios paslaptis yra savo egois
tinių užgaidų apribavime. Jei 
vyras ir žmona nori tiktai duo
ti, o nenori imti, tada lengviau 
pasiekiamas laimingos motery
stės idealas. Neprikaišiok. Prie
kaištams moteriškės širdis la
bai opi. Jei žmona negirdi iš 
vyro jokio pasitenkinimo, bet 
jis nuolat randa jai priekaištų, 
moters meilė yra pavojuj. Nuo
latinis kritikavimas sutrukdo 
moterystės ramumą. Ir vyras 
ir žmona gali kovoti prieš tai 
jumoru, ar laikyti kritikavimą 

1 nepagrįstu. Kritikuotojas su-

Isilaikys, jei matys, kad kriti-( 
i kavimas jokios įtakos nedaro, 
j Nesitikėk per daug. Vyras, 
kurs mano, kad vedęs angelą, 
nusivilia pamatęs, kad vedė tik
tai moteriškę, žmona, kuri sa
vo vyrą laikė pusiau dievu, 
taip pat neteks savo iliuzijų su
radusi jame daug žmogaus pri
valumų. 'Tat nereikia perdėtų 
reikalavimų statyti. Daugiau 
jumoro. Jumorą vadina gy
venimo druska ir jis yra ir mo
terystės druska; be jo tikra 
laimė negalima. Bandyk į vis
ką žiūrėti iš linksmiosios pu
sės. Juokas ir linksmumas y- 
ra geriausia priemonė užpildy
ti spragoms, be kurių nėra nė 
vienos moterystės. Mylėk sa
ve paskutiniuoju. Savymeilė 
yra moterystės meilės priešas, 
šeimynos laimė remiasi ta 
meile, kuri pasiaukoja, nusi
leidžia ir kenčia, žmona, kuri 
pirmiausia rūpinasi savo sma
gumais, pasilinksminimais, ku
ri nesirūpina vaikų ir vyro rei
kalais, myli tiktai save. Tą pa
tį daro ir vyras tęsdamas savo 
kavalieriaus gyvenimą. žmo
nės, kurie myli tiktai patys 
save, niekada neturi laimingo 
moterystės gyvenimo. (“N.Ž.”)

Khs greičiausiai ateinu?

— Ar žinote kas greičiausiai 
ateina? — klausė kartą Balza
kas savo draugų.

— Greitasis traukinys?
— Amerikos garlaivis?
— Telegrama?
— Ne, — tarė Balzakas, — 

greičiausiai ateina vekselių mo
kėjimo terminas.

Jam niekas neprieštaravo.
šių dienų modernistės

i
susituokia ir tik tada, pagaliau, 
darosi laimingi.

HIGHLAND SCREEN CO.
2310 W. 69 St. Tel. Republic 3558 

Išdirbinetojai visokių durių.
Spocialio didumo darom pagal orderj 

{dedam sietelius

— Fui, kokia neįdomi knyga.
Iš pradžių jie įsimyli, paskui]

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

j Soutfiampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Ėerengaria Aq ui tania Mauretania

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

CUNARD LINE?

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

COAL
“Fili up“ iApardavimas — 

1 savaite tiktai
Pirkit tiesitii iš kasyklų. traukit šviežias 

nnglis ir sutaup.vkit nuo 50c iki 76c. to
nui. Visos anglys parduodamos yra MIES
TO UŽTVIRTINTAS SVARUMAS.

Poealiontas. Navy, Standard rūšis (steani) 
Govt. Pool 1 arba W. Va. Peerless rt|šis 
(doniesttc). luinpy. "clinkerless”. nuolat 
karštai <l<trn. 5 iki 45 tonų. $7. 50 iki IOO 
tonų. $O.»O. Poe. Egg $0.40. Išplautos 
nut. $K75. W. Ky. arba Krankliu iuinp, 
$0.76. Egg $(I.6O. Plautos nut, $0.50. M.. 
H. 70'r lump. $0.26. Domestlo (’oko 
(Solvey arba Koppersl — Chestnut, $9.75. 
Range. $10.75. Antracite-Chestnut, $15.25. 
Range. $15.50. Pea. $12.00. Kaino* pa
kito ant visų gatavų anglių lOe. tonui nuo 
birželio 1 dienon ir 5e už toną kasyklų 
anglių.

Visos angltl.vs dastat.vtos trakais C. O. D. 
nrba u žrnokėsi te iki birželio 15. Jei pirk- 
Mite Mo išpardavimo.

UNITED COAL BUYERS 
OF CHICAGO

Kasyklų Atstovai ir Otoelio 
Dastatytojai

Musu skyriai yra mieste ir priemiesčiuo
se. VISI TELEFONAI KRANKI,IN 53110. 
III So. La Šalie St. Laikykit šj skelbimų, 
gausit $1 kredito už lodij. Jis yra geras 
kol tik laikykit.

KA SQUARE DEAL (TEISINGAS 
PATARNAVIMAS) REIŠKIA

1916 metuose liko atidaryta 20 pėdų ilgumo maža krau
tuvėlė prie South State St. pardavinėjimui phimbingo ir 
namų apšildymo reikmenų. Išpradžių buvo tik keli kostu
meriai, bet šiandie ta “maža” krautuvėlė turi frontage 
240 pėdų ir tūkstančius kostumerių. Nei vienas kostume
ris nepasitraukė dėl neužsiganėdinimo. Tas yra dasiekta 
su labai gabiu supirkinėjimu ir teisingu patarnavimu, ku
ris vadovauja biznyje.
1916 metuose žmonės manė, kad supirkinėjimas plumbin
go ir namų apšildymo reikmenų yra menkas biznis. Jie 
pasivėlindavo su pataisymu, o jeigu taisydavo, tai labai 
mažai, šiandie ta padėtis yra pasikeitusi visų kostumerių, 
kurie veda reikalus su Square Deal (Teisingu patarnavi
mu) Plumbing Supply House. Nes tie kostumeriai gerai 
žino, kad ką “Square Deal” rekomenduoja yra būtinas ir 
geras pagerinimas namo, ir materiolas yra parduodamas 
lengvais išmokėjimais.
“Square Deal” kostumeriai taipgi žino, kad “Square Deal” 
namų apšildymo reikmenys ir plumbingas visada yra ge
ros rųšies, kad neparduoda negerų tavorų ir'kad “Square 
Deal” už viską atsako, ką tik parduoda, ir viską atmaino, 
jei kas nebūna užganėdintas.

“Square Deal” niekuomet nepadaro kostumeriui bereika
lingų išlaidų. Jei darbas yra paprastas, kostumeris turi 
mechaniškų gabumų, “Square Deal” paskolina įrankius, 
kostumeris pats gali atlikti savo darbą.
Kas link kainų, tai “Square Deal” duoda lengvais išmokė
jimais. Ir yra pritaikomos prie kostumerio sąlygų. Dabar 
nėra reikalo atidėlioti įvesti į savo namą apšildymą arba 
plumbingą ir neturint visų pinigų. Jus gausit “Square 
Deal” ir tame reikale.

Square Deal Plumbing Supply House
1709-31 So. State Street, N. E. Cor. 18th & State St. Chicago

Visi Telefonai Calumet 5200
MES KALBAM 
LIETUVIŠKAI

Atdara vak. iki 7:30 
Nedelioj iki pietų
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted S t, Chicago, 
1Ū. — Telefonas: Roosevelt 8600.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams______________ $8.01
Pusei metų ....................—— 4.0Č
Trims mėneriams ___ —. 2.50
Dviem mėnesiam -------------- 1.5(
Vienam mėnesiui______ —. ,75

Chicagoje per iineiiotojusi
Viena kopija —___________, 8c
Savaitei —................. 18c
Minėsiu!............—......... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
ja, paltui

Metams------------ ---  - $7.00
Pusei metų --------------- _8.60
Trims minėsiantis ____— 1.76
Dviem mėnesiams _______- 1.25
Vienam minėsiu! —____ — .76

Lietuvon ir kitur uisianiuosa 
[Atpiginta]:

Metams ________ , - - $8.00
Pusei metų______- 4.00
Trims mėnesiams 2.60
Pinigus reikia siųsti palto Monay 

Orderiu kartu su uisakymu.

“NAUJIENŲ” BENDROVĖS DALININKAMS

Šio mėnesio 14 d. įvyko visuotinas “Naujienų” 
Bendrovės susirinkimas, kuriame dalyvavo, asmeniš
kai arba per jgaliavimus (proxy), netoli tris ketvirta
dalius viso Bendrovės kapitalo valdantys dalininkai. 
Susirinkimas išklausė Prezidento’ raportą ir išrinko 
naują Direkciją, susidedančią iš šių draugų: Juozo 
šmotelio, Antano Žymonto, Petro Galskio, C. M. An
glisto, Pijaus Grigaičio, Notos Gugienės, Julijaus Mic
kevičiaus, adv. Kazimiero Gugio, Povylo Millerio, An
tano Lekavičiaus, Bruno Simokaičio ir Dr. Aleksandro 
Davidonio.

Visi čia įvardintieji Direkcijos nariai yra seni ir

1919 m. 1920 m. 
Neklasifikuotų

darbininkų 67,234 106,915
Maršalų, šerifų

detektyvų 23,509 32,214
Miesto ir pavieto val

dininkų ir inspekto
rių ................ 52,926 80,334

Policmonų ..... 61,980 82,120
Kareivių ir jū

reivių ......... 77,153 225,503
Neklasifikuotų valdžios sam

domų žmonių 1910 m. buvo 
459,291, o 1920 m. 770,460. 
Reiškia, padidėjo 70 nuošimčių. 
Tuo tarpu gyventojų skaičius 
padidėjo tik 15% nuo 91,972,- 
266 iki 105,710,670.

1910 m. mokytojų buvo 
595,306, o 1920 m. 752,055. 
Apie 95% mokytojų mokyto
jauja viešose mokyklose. Advo
katų ir teisėjų 1910 m. buvo 
114,704, o 1920 m. 122,519. Ad
vokatas paprastai verčiasi pri- 
vatiška praktika, bet kai kurie 
jų yra samdomi ir gauna al
gas iš miesto, pavieto arba 
valstijos. Kai dėl teisėjų, tai 
visiems jiems algos yra moka
mos.

Knygynuose dirbančių žmo 
nių skaičius per tuos dešimtį 
metų daugiau nei pasidvigubi- 
no—nuo 7,423 pašoko iki 15,- 
297. Kalėjimuose prižiūrėtojų 
ir labdarybės įstaigose tarnau-

N. Rubakinas

Pasaulio Kūrimosi 
Paslaptys

siskirs su tokiomis pat dulke
lėmis. Ir taip amžių amžius. 
Taip buvo, taip yra ir taip 
bus. Dulkelės išsisklaido ir 
vėl susirenka, susijungia į ru
tulėlius: gal būt, kad arti ko
kios nors įkaitusios planetos 
dulkelės sulimpa, susiklijuoja

giasi. Tame ir yra visas jų gy
venimas.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)

ištikimi “naujieniečiai”, savo darbu įkūrę “Naujienas” 
arba prisidėję prie jų ugdymo, ir daugiausia jų pastan
gomis buvo atmušti priešų pasikėsinimai prieš musų 
dienraštį. Pavedimas į šių draugų rankas “Naujienų” 
Bendrovės reikalų užtikrina sėkmingą plėtojimąsi mu
sų dienraščio ir gerą ateitį visai musų Bendrovei. Tas 
faktas, kad naujoji Direkcija buvo išrinkta kuone vien
balsiai, aiškiai rodo, jogei per septynetą metų kamavu
sieji musų Bendrovę kivirčiai ir nesusipratimai yra 
galutinai likviduoti.

“Naujienų” finansinis stovis yra geras, ir naujai 
išrinktoji Direkcija jaučiasi galinti tuojaus eiti prie 
vykinimo tų sumanymų, kurie buvo užbrėžti tik-ką įvy
kusiam visuotinam susirinkime: sukelti daugiauš kapi
talo ir didinti, stiprinti “Naujienas”. Mes neabejojame, 
kad dalininkai mielai parems šitas Bendrovės vedėjų 
pastangas ir mes visi su entuziazmu stosime į darbą!

Savo posėdyje, vakar, “Naujienų” Bendrovės Di
rekcija išrinko Valdybą iš šių asmenų: P. Grigaitis — 
Prezidentas, J. Šmotelis — Vice-Prezidentas, Nora Gu- 
gis — Sekretorius, P. Galskis — Iždininkas.

“Naujienų” Bendrovės Prezidentas,
P. Grigaitis.

tojų 1910 m. buvo 7,491, o 
1920 m. 12,884.

Kiek visuomenės pini
gais Amerikoj žmo
nių yra užlaikoma? 
Baltosios skruzdės.
1926 m. Amerikoj dirbo už 

algą apie 43,000,000 žmonių. 
Tuo pačiu laiku visuomenės pi
nigais apmokamų žmonių buvo 
maždaug 4,500,000. Jiems pri
klausė visokios rųšies valdinin
kai teisėjai, poliemonai ir t.t. 
Tie žmonės yra užlaikomi iš 
gyventojų surinktais pinigais.

Tiesa, praeityj yra buvę at
sitikimų (ypač karo metu), 
kuomet visuomenei teko pakel
ti dar sunkesnę naštą: užlaiky
ti didesnį žmonių skaičių. Ta
čiau tai buvo nenormalus lai
kai. O kai]> yra normaliais 
laikais? Pasirodo, kad val
džios išlaikymas (federalės ir 
lokalės) visuomenei atsieina 
vis brangiau ir brangiau.

Bet pirma negu bus galima 
daryti kokias nors išvadas, rei
kalinga susipažinti su keliais 
svarbiais dalykais. Kalbant 
apie įvairios rųšies valdininkų 
skaičiaus padidėjimą, reikia tu
rėti galvoj ir tai, jog tuo pa
čiu laiku padidėjo ir gyventojų 
skaičius. Na, o kuomet gyven
tojų yra daugiau, reikia dau
giau ir valdininkų.

Kitas vėl dalykas —tai val
džios išlaidos. Sakysime, 1900 
m. tos išlaidos buvo nepalygi
namai mažesnės, negu jos yra 
šinadien. Viena dėl to, kad

tais metais buvo mažiau val
dininkų, o kita—tie valdinin
kai gavo mažesnes algas.

Reikalinga turėti galvoj ir 
šalies turto padidėjimą. Pavyz
džiui, 1890 m. visos Amerikos 
įplaukos išnešė apie $12,000,- 
000,000, o 1925 m. net $65, 
000,000,000. Toks žymus j- 
plaukų padidėjimas atsiliepė ir 
į išlaidumą.

Paskutiniais keleliais me
tais valdžios funkcijos taip pat 
žymiai tajx> praplėstos. Valdžia 
įsteigė daug naujų mokyklų, 
tinkamiau sutvarkė paštą, pa
didino laivynų, atidarė daug 
naujų agrikultūros tyrimo sto
čių ir kitokių mokslo įstaigų.

Statistikos duomenys rodo, 
jog 1900 m. Amerikoj už algą 
dirbo 29,073,233 žmonės. Tai 
sudarė 38% visų gyventojų 
skaičius. 1910 m. darbininkų 
buvo 38,167,336 arba 41.5%, o 
1920 m. už algą dirbantys 
žmonės sudarė 39.4% visų gy
ventojų skaičiaus arba 41,614,- 
248. Iš paduotų skaičių maty
ti, jog už algą nuolat dirba 
apie 40% gyventojų.

Pažiūrėkime dabar, kaip au
go skaičius tų žmonių, kuriems 
algos yra mokamos iš visuome
nės surinktais pinigais. 1919 
m. viso ugniagesių buvo 35,606, 
<> 1920 m. jau 50,771. Įvairios 
rųšies sargų 1919 m. buvo 78,- 
171, o 1920 m. 115,553.

Kitose srityse pasireiškė ir
gi žymus padidėjimas. Tatai 
parodo sekama lentelė:

Bet tai vis smulkmenos. Ei
kime dabar prie apibendrinimo. 
1926 m. buvo paskelbtas ra
portas, kur parodoma kiek 
žmonėms atsieina valdžios iš
laikymas. Sulig to raporto, iš 
visuomenės surinktais pinigais 
algos buvo mokamos 2,800,000 
žmonių. Bendras padidėjimas 
sulyginus su 1923 m. buvo 
60%. Per tą laiką gyventojų 
skaičius padidėjo 36%.

Prie aukščiau minėto skai
čiaus dar turi būti pridėta apie 
1,500,000, kuriems yra mokama 
įvairios rųšies pensijos (pa
vyzdžiui, karo veteranams). 
Vienu laiku vien tik civilio ka
ro veteranų buvo 900,000 su- 
viršum.

1924 m. federales valdžios iš
laidos siekė vieno biliono še
šių šimtų ir aštuonios dešimtys 
milionų dolerių. Vidutiniška 
valdininko alga Columbia dis- 
trikte buvo $1,749 metams. 
1913 m. Ui alga lyginosi $1,- 
134. Kadangi dolerio vertė žy
miai nukrito, tai galima drąsiai 
sakyti, jog algų pakėlimas pa
lyginamai buvo nedidelis.

Nacionalė švietimo Asociaci
ja surinko statistinius davinius 
apie mokytojus. Iš tų davinių 
matyti, kad 1913 m., vidutiniš
kai imant, mokytojas gaudavo 
$515 metams. 1921 m. ta alga 
pakilo iki $987, o 1926 m. iki 
$1,250.

Valstijos, miestai ir pavie
tai išmoka įvairios rųšies savo 
darbininkams apie puspenkto 
biliono dolerių kas metai.

Visi tie pinigai, žinoma, yra 
surenkami iš gyventojų įvai
rių mokesnių pavidale. 1926 m. 
kiekvienas Amerikos gyvento
jas (įskaitant visus, vyrus, 
vaikus ir moteris) turėjo su
mokėti $46 valdžios išlaikymui. 
Ir juo tolyn, tuo brangiau val
džios išlaikymas gyventojams 
atsieina.

W » »
Baltosios skruzdėlės kas me

tai padaro už milionus dolerių 
nuostolių. 1926 m. buvo pas
kirta $140,000 remontui visuo
meniškų trobesių Washingtone. 
Taisyti trobesius reikėjo dėl to, 
kad skruzdėlės gerokai juos ap
gadino. Ilawaii salose į trum
pą laiką tos skruzdėlės padarė 
milžiniškų nuostolių, kurie sie
kia šimtus tūkstančių dolerių.

Iš Pasadenos pranešama, kad 
viename name įgriuvo lubos, o 
kartu su jomis nupuolė stovė
jusis ant antro aukšto pianas. 
Lubos įgriuvo dėl to, kad 
skruzdės sunaikino medinius' 
balkius.

Prieš kiek laiko tapo paskir-

Kai kada ix> tokių susitiki
mų matyti dvi žvaigždės, o kai 
kada tik viena. Pavyzdžiui, kai 
žvaigždė palyginus nedidelė nu
krito ant labai didelės, tai ma
žoji žūsta, bet didžiosios žvaigž
dės vis tiek nesudaužo. Esti 
ir taip, kad žvaigždėms susi
dūrus lieka jų tik skeveldros, 
didelės krūvos skeveldrų, arba 
debesys stambių ir smulkių 
akmenėlių, dulkių. O iš šių, rei
kia spėti, kad darosi ir kome
tos. žvaigždėms susiduriant pa- 
sipilia į visas puses debesys 
smulkiausių dulkių, dujų, ga
rų. Žiūrint j kurią pusę stum
telėjo kokių nors dulkelę susi- 
mošdamos žvaigždės. Kur ją 
pastūmė, ten ji ir lekia. Ir taip 
pat tokiu dėsniu, kokiu lekia 
planetos apie musų saulę: žiū
rint, kokios buvo jsibegimo ir 
pritraukimo jėgos gretimųjų ar 
šiaip susitikusių daiktų. Ir žiū
rint jų įvairaus susikaupimo 
— akmenų, planetų, žvaigž
džių ir taip toliau. Po tokių 
susidūrimų, susidaužimų, vietoj 
žvaigždžių ir planetų, pasidaro 
jų skeveldros, akmens ir dul
kes. Tiktai! ir daugiau nieko! 
Buvo medžiaga — ir paliko 
medžiaga. Ji išdulkėjo, ji išsi
mėtė, ji dargi persidirbo, pa
keitė savo paviršutinę formų; 
bet štai kas stebėtina, kad ji 
visai neišnyko ir nė kiek ne
sumažėjo! Susinaikinti, tai yra 
pavirsti į nieką negali nė jo

ti keli mokslininkai, kurie ban
dys surasti budus, kaip nuo tų 
kenksmingų gyvūnų atsikraty
ti.—K. A.

kia medžiaga. Daug kartų mo- 
kyčiausieji vyrai stengėsi ištir
ti: ar išnyksta kokia nors me
džiuga? ir kuomet? Niekad ir 
niekur to nepastebėjo. Laike
bandymų gali keistis ypatumas 
paimtų bei kokių medžiagų, pa
vyzdžiui: jos spalva, išvaizda, 
forma, skonis, strangumas ir 
t. t. Betgi svoris paimtosios 
medžiagos visuomet vienodas 
ir tas pats, kad ir kažin kų 
darytumėm su ta medžiaga. 
Kiek ji svėrė prieš bandymų, 
tiek sveria ir po bandymo. O 
tas ir rodo, kad nū. jokia me
džiaga nenyksta.

Iš to kas seka? Štai kas! Ir 
laibai svarbu. Juk visas Pasau
lis susidaręs iš medžiagos, o 
medžiaga nenyksta. Tai reiš
kia, kad ir Pasaulis taip pat 
nenyksta. Kaitalioti savo pavir
šutinę formų bei išvaizdų jis 
gali. Ir labai dažnai kaitalio
ja. Betgi išnykti — negali. Ko
dėl taip? Tas mums, žmo
nėms lig šiol dar nežinoma. Bet 
kad tikrai taip yra, tai tiesa, 
nes medžiagos pastovumas pa
tikrintas ir dar, ir dar patik
rintas. Reiškia, musų Pasau
lio susikūrimas stiprus, pasto
vus. Ir dar kaip stiprus. Del 
to mes galime būti rainus. Te
gu sau susidaužo nors kai ku
rios žvaigždės. Betgi jos dar 
nesudaro savaime viso Pasau
lio. Nė viena skeveldra, nė vie
na dulkele, susidurusių ir žu
vusių žvaigždžių, žūti negali, 
ir j niekų pavirsti taip pat ne
gali. Ji tiktai lakstys, sukinė
sis, klaidžios amžių amžius, 
maišysis, čia suseis, čia vėl iš-

viena su kita ir šituo duoda 
pradžią tiems akmenims, kurie 
laksto (arp planetų ir žvaigž-
džių. Dulkelės susirenka į mig- 
lynus, j kometas, j planetas, 
į žvaigždes, čia vėl skirstosi,
daužosi, čia vėl renkasi, jun

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS

parodo savo rezultatus greitai. Pa
sijauti geriau ir išrodai geriau, 
“Edinboro, Pa. Gegužio 5. Po dvie
jų butelių aš pajutau geriau ir žmo
nės sako, kad aš daug geriau išro- 
dau. širdingai ačiū George Hre- 
ha.” Yra tai tikrai nepalyginamas 
vidurių tonikas. Visose Aptiekose.

Bankas atdaras visą dieną Subatoj

CHICAGOS
POLICIJOS
VIRŠININKAS

Paskelbė persergėjimą visuose 
Chicagos laikraščiuose, kad 
žmonės išvažiuodami vakacijų 
nepaliktų savo brangenybių na- 
muose.
Kad apie tai nesirūpinus, nusi- 
renduokit apsaugos skrynutę 
musų bankoje, padėkit ten savo 
brangenybes ir išvažiukit iš 
Chicagos vakacijų be jokio rū
pesčio.
Nusirenduoti apsaugos skrynu
tę musų bankoje kainos jums 
$3 į metus.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

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

AR JUS MANOTE ĮSIVESTI APŠILDYMĄ I SAVO NAMUS SEKAMAI ŽIEMAI?
ATEIKIT TAI DABAR!

Dabar yra tinkamas laikas tai atlikti. Jus galit sutaupyi pinigų ir bereikalingo rūpesčio ir 
turėsit apšildomą savo namą kol žiema prisiartins.

(
Jei neturite pinigų nusipirkimui, mes maloniai jums pagelbėsim ir su-

i teiksime jums užtektinai laiko dėl išmokėjimo.
Atsilankyki t į musų ofisą arba telefonuokit, musų inžinierius atsilan-kys pas jus ir išaiškins, kaip jus galit įsivesti namų apšildymą sekamai

BHIII ^emaB be jokių trukumų jūsų kasdieninių išlaidų. Jus galit tik biskį 
įmokėti ir mokėti po biskį kožną mėnesį. Neatidėliokit ilgiau.Jei norite patys įsivesti namų apšildymą, mes paskolinsim jums įrankius ir planą 

dykai. — Mes užlaikome didelį pasirinkimą garantuoto plumbingo labai pigiomis 
kainomis. — Musų motto biznyje yra, teisingas ir geras patarnavimas visiems. 
Bile koks tavoras pirktas nuo musų, jei nepatiktų, tai mes atmainysim arba grą
žinsim pinigus į 5 metus laiko.
Tokiu budu mes iš mažo biznio išauginome į didžiausį plumbingo ir apšildymo reikmenų krautuvę Chica- 
goj. Todėl pabandykit pas mus. r
Mes jums parodysim, kad ką mes sakome yra/likra tiesa. Pabandykit pas mus jus patys persitikrinsit, 
kad kuomet pirksite nuo musų vieną sykį, p/rksite visada.

Mes taipgi užlaikome tankas, heaterius, g asinius boilerius, paipas, f i tingus, 
viską toje šakoje.
Tikrai nuspręskite atsilankyti pas mus, tik žiū
rėkit, kad patektumėt į tikrą vietą. Musų krau
tuvė randasi prie State St., netoli 22 St., rytinėj 
pusėj gatvės, su didele iškaba ant viršaus musų 
naujo namo.

Company
Kampas 22 St. ir State St. Telefonai Calumet 0644-0645

Atdarą, vakarais iki 8 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po pietų
Musų So. Chicagos Skyrius randasi, 9300 Commercial Avė.

- Telefonas Saginaw 4847

M. Levy



šeštadienis,- birž. 16, 1928

Tarp Chicagos
L Lietuvių
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Amerikos lietuvių 
menininkų rėmi

mo klausimu

Tai jau nebe naujai iškilęs 
klausimas. Tuo klausimu se
nai kalbama, tilpo jau ne vie
nas straipsnis laikraščiuose, 
bet, kaip paprastai pas mus 
būva, pakalbame, parašome 
apie dalyką ir taip paliekame... 
šiuo reikalu mano troškimas 
yra, kad jis nebūtų paliktas 
taip sau, -bet kad butų reali
zuotas ir be atidėliojimo. Nėra 
geresnio laiko kaip dabartinis.

Daug nekalbant, visi žmonės 
pripažįsta, kad menas, visose 
jo formose, yra kultūros įstai
ga. Imkime, pavyzdžiui, mu
sų pačią Lietuvą, kuri 1918 Va
sario 16-tą pasiskelbė laisva, 
nepriklausoma ir savarankė 
valstybė, ir kuri, būdama pa
čiose sunkiausiose gyvenimo 
sąlygose, po karo ir kitų prie
spaudą, vis tik matė būtiną rei
kalą kurti dailės įstaigas kraš
to kultūrai kelti ir plėtoti, ir 
jau 1920 metais, Gruodžio 31- 
mą, atiduodant visą priklauso
mą kreditą Kiprui Petrauskui, 
opera Lietuvoje buvo inaugu
ruota su Verdi “Traviata”. Lie
tuvoje, kuomet matoma ir pri
pažįstama žadantis talentas, 
bet reikalaująs ar moralės ar 
medžiaginės pagelbos išsitobu
linti, Valstybė ar šiaip asme
nys daro viską, kad toksai ta
lentas nepraeitų nepastebėtas, 
jisai yra imamas globon ir 
duodama jam ar jai progų la
vintis. Tai taip yra daroma 
ne tik Lietuvoje, bet ir kiek
vienoje kultūringoj šaly. . _

Amerikoj, tečiaus, lietuvių 
menininkai yra tiesiog- našlai
čiai, apleisti. Niekas jais ne
sirūpina, niekas jiems nė mo
rališkai per daug nepadeda, o 
medžiagiškai ir visai ne, kad 
galėtų išlavinti talentus, ku
riais gamta ajidovanojo juos, 
taip kad vėliau toki asmenys 
galėtų būti lietuvių gyvenimo 
knygose įrašyti kredito pusėn,

Kad Amerikoj ne vienoj lie
tuvių kolonijoj randasi jauni
mo su ypatingais muzikos ar 
dainos gabumais, kurie, dėl 
tam tikrų gyvenimo aplinkybių, 
negali per toli lavintis tose sri
tyse, tai nėra abejonės, bet aš 
šiuo tarpu kalbėsiu vien tiktai 
apie vieną tokį asmenį—Miką 
Jozą vi tą. Jis pianistas, musų 
Chicagietis, bet taip-gi žinomas 
lietuviams visoj Amerikoj, kur 
tiktai jis dalyvavo kaip pianis
tas. Apie šio jauno lietuvių 
muziko gabumus nematau rei
kalo kalbėti; Chicagiečiai turė
jo progų pažinti jį nuo pat 
mažens, tėmyti ir sekti jo stu
dijų progresą kol jisai atėjo į 
tą vietą, kur dabai* stovi. Ne 
vien Chicagiečiai gėrėjosi jo 
darbu koncertuose su pp. Va
nagaičiu, Babravičium ir vė
liaus su Lietuvos Operos artis
tu, p. Sodeika. Visi sutiks, 
kad tokiam talentui, kaip Mi

kui, negalima leisti stovėti ant 
vietos. Jam būtinai reikia to
lesnio studijavimo, kad išgau- 
tumem geriausia, kas jame yra. 
Mikas yra jaunas, energingas, 
bet viena nelaimė jo gyvenime 
yra ta, kad jis nuo pat ma
žens liko be tėvo. Jo motina, 
—ir pavyzdinga motina ji bu
vo,—likus viena su mažu sū
numi, pasišvęsdama dėjo visas 
pastangas duoti Mikui progos 
lavintis muzikos. Bet dėja, ne 
musų rankose yra musų liki

mas. Pirm kelių metų ir ji mi
rė, palikdama Miką vieną. Da
bar aišku, kad jam vienam 
yra sunku siektis viršūnės mu
zikos padangėj.

Taigi, ar nebūtų galima su
kurti, kaip p. Vaųagaitis savo 
straipsny minėjo, tam tikras 
fondas talentams šelpti? Ne
jaugi Chicago, kurioje randasi 
tiek daug ir pasiturinčių ir 
šiaip idealingų žmonių, nema
tys reikalo ir svarbos pagelbė
ti, prisidėti prie šio darbo? 
Turėtų susidomėti šiuo klausi
mu ne vien tik asmenys, bet ir 
draugijos, kadangi visiems lie
tuviams turėtų rūpėti musų 
jaunuomenė, ta musų ateitis. 
Atsiminkime anuos Aušros lai
kus, kada šelpėme Lietuvos 
moksleiviją Europoje, bet da
bar remkime ir gelbėkime sa
vus — Amerikoje gyvenančius 
lietuvjus, ypač susidomėkime 
lietuvių jaunimu Amerikoje.

Pagriuvo, skaudžiai 
užsigavo

Jokūbus Eromis, 42 metų, 
gyv. 1716 So. Morgan Street, 
ėjo šalygalviu. Prie 20-tos gat
vės ir Bucine avenue jis per
virto. Perkrito dešinės veidos 
pusės antakį. Sakoma, buvęs 
biskį išsigėręs.

DR-STe ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS MOTE- 
RŲ IR VYRŲ RENGIA

IŠVAŽIAVIMĄ
Birželio (June) 17, 

1928 m.
PAS SAVICKĄ, PRIEŠ 
TAUTIŠKAS KAPINES
Visus kviečia pasilinks

minti, pašokti prie geros 
muzikos. Kviečia

. Komitetas.

TRIKSAI ANGLIŲ BIZNYJE

Kiekviename biznyje yra vartoja
mi triksai, bet randasi tik keletas 
biznių kur triksai taip išsiplatinę, 
kaip anglių biznyje.

Iš pažiūros j anglis, negalima pa
sakyti, kiek jos teikia karščio, ir 
kiek jose yra nuošimčių pelenų. 
Taipgi nežinot, ar jos geros. Tuos 
dalykus dasižinosit kuomet jas ku- 
rensit.

Geriausias dalykas yra pirkti ang
lis iš gerai žinomos firmos, kuri 
teikia pilnų užtikrinimą, kad jus 
gausit geras anglis ir pilną svorį. 
Jus nerizikuosit kuomet pirksit ang
lis nuo Consumers Company. Pa
bandykit nusipirkti jų toną arba lo
dą, jus pamatysit kokios jos yra ge
ros. Jų garantija yYa tikra garan
tija. Ypač pirkdami anglis žiemai 
dabar, būtinai pirkit nuo Consumers 
Company, nes ta kompanija turi ge
ra reputaciją ir teisingai visiems 
patarnauja.

NEPAPRASTAS 
IŠVAŽIAVIMAS 
Rengia Dr. Vinco 

Kudirkos Dr-ja 
SAUNŲ BESKIŲ 

PIKNIKĄ 
Buvusiam Chernausko 
Darže, No. 1, Lyons, III. 
Iš visur važiuokit iki 22 St., paskiau 
paimkit Bervyn Lyons karą ir va

žiuokit iki daržo

Atsibus Nedėlioj, 
Birželio 17,1928

šis išvažiavimas skirsis nuo visų 
kitu išvažiavimų luo ,kad jame 
kiekvienas vyras gaus specialiai pa
ruoštą beskę valgių dėl dviejų, ku
rios bus leidžiamos išlaimėjimui. 
Kurios moteries ar merginos bus 
beskė, tai su ta turės valgyti.

Taigi butų geistina, kad kiekvie
na mergina ar moteris paruoštų val
gį dėl dviejų ir priduotų komitetui, 
o naskiaus turės progą su kitu vyru 
sykiu valgyti.

Bus šokiai ir kitokios žeismės dėl 
kurių turime gražių dovanų.

Bus priimami nauji nariai nuo 15 
iki 30 metų veltui.

P. S. — Jeigu tą dieną lytų, tai 
programas įvyks Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23 PI. įžanga visur veltui.

Kviečia visus KOMITETAS,

MALTTONIC— EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

mVl»ORATlH®
K>OO fOH CONVAll*t*Nn 

RtmtSHlNCi 
OOOO ’O* THt HO-1* 
9WTN <e
SIBIRU* &«£•

Del žindamų moti-, 
nų. Nei vienas ne-

Y

gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
į6* ***4^ I

Jis yra rekomen- 
duojamas per ;

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

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

KETVIRTAS METINIS PIKNIKAS
LIETUVIŲ REPUBLIKONŲ KLIUBAS BRIGHT0N PARK 

Nedėlioj, birželio-June 17, 1928 
JUSTICE PARK DARŽE, JUSTICE, ILL.

Archer and Kean Avė.
Gera muzika po dadoyyste Antano Venckevičiaus 

Daržas atsidaro 10 vai. ryto
Užviečiam gerb. visuomenę atsilankyti į musų pikniką, kur linksmai praleisite 
laiką bežaizdami ir besilinksmindami. Užkviečia visus KOMITETAS.

NAUJIENOS, Chicago, III.
■ ’i»» —..i m ■ ■ t ■■ ■ ■ i.. ■

- ■ ■■ --------------------------

PRASIDĖS 
ŠIANDIE

Rudi
Pilki
Mėtini
visų sezoninių
naujausių spalvų
ir paternų

TAUPYK! TAUPYK!

PRASIDĖS
ŠIANDIE

Siutai
Ugi
Trumpi
Paprasti
Didumas 
pritiks kiekvie
nam vyrui

TAUPYK!
Musų $200,000 stakas KUPPENHEIMER, FASHION PARK 
IR GOODMAN - SUSS — pigiai yra siutai pardavinėjami 

laike musų namo perbudavojimo
Per aštuonis metus ši krautuvė didėjo. Dabar dadedam dar vieną aukštą, 3000 
ketvirtainių pėdų vietos, sukrovimui Turner Bros, gerai žinomos vertės tavorų. 
Visas musų stakas, Kuppenheimer, Fasrion Park, Goodman—Suss ir kiti pui
kus siutai — visuomet pigesni $10 iki $15 negu kitur — turi būt išparduoti, ne
žiūrint pelno, $200,000 vertės puikių siutų turi būt išparduota i keletą savaičių. 
Jus galit sutaupyti pinigų.

Siutai parduodami po $45, da
bar atiduodam už

Siutai parduodami po $55, da
bar atiduodami už

■ J rrvZTSaarTKOZ

Siutai parduodami po $65, da
bar atiduodami už

i

Čia tiktai trys grupės išparduodamų siutų kainų. Visi kiti siutai musų $200,000 
vertės stako yra dar daugiau atpiginti, štai yra proga gyvenime nusipirkti 
Turner Bros, geros rųšics ir pigia kaina siutą. į J

TURNER BROS
Halsted St. prie Roosevelt Rd.

Krautuvė atdara utarninko, ketverge ir subatos vakarais. Ncdėliomis iki 1 vai. po pietų
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CHICAGOS
ŽINIOS

Sugavo pabėgusius iš 
kalėjimo banditus

Ketvirtadienio popietį tapo 
sugautu du banditu (iš pen
kių), paliegusių pirm keleto 
dienų iš Du Page pavieto ka
lėjimo, esantis VVheaton mie
stely. Sugautuoju du pabėgė
liu yra Joseph Karina ir Char
les Cleaver, kuris vadovavo 
pabėgimui iš kalėjimo ir ku
ris buvo taipgi vadas boldupo, 
padaryto pašto vagone, Ever- 
green Parko stoty pereitų va
sarį mėnesį; tame holdupe ban
ditai pasišlavė $133,000.

Policija užtiko Cleaver j ir 
Karinu slėny, lauke arti Mel- 
rose Parko.

10 ĮMdicininkų ir detektyvų 
prisiartino prie banditų guo
lio. Arti vietos, kur banditai 
slėpėsi, policijos leitenantas pa
stebėjo juos. .lis paliepė jiems 
pasiduoti. Banditai atsakė šū
viais iš šautuvų. Leitenantas 
Barry sugriuvo pašautas. Su
gulė kili policininkai. Policija 
ėmė šaudyti. Paleista darban 
kulkosvaidžiai. Banditai taipjau 
netylėjo.

Mesta i banditu jruolj kele
tas troškinančių bombų. Bet 
tuo laiku vėjas papūtė polici
ninkų pusėn ir kai kurie jų 
turėjo pasitraukti.

Policija apšaudė banditus ko
kią pusę valandos ar ilgiau. 
Pagalios banditai liovėsi šau
dę. Policininkai vėl pareikala
vo, kad banditai pasiduotų. 
Cleaver atsakė, kad jie pasi
duoda. .Jis pakilo iš guolio. Jam 
liepta iškelti rankas ir išlįsti 
iš duobės. Cleaver išpildė rei
kalavimo. Pasidavė ir Karina.

Pasirodė, kad abu banditu 
buvo pašauta po keletą kar
tų. Manoma, kad Karina gali 
mirti. Cleaver, tikimasi, išgy
siąs. Jiedu nugabenti i Bride- 
\vell ligoninę. Sužeistas poli
cijos leitenantas nugabentas į 
Melrose Parko ligoninę. Jo 
žaizda ne pavojinga.

Reiškia, du pabėgusiu kali
niu jau sugautu. Trys dar ne
sugauti.

Ir jj kaltina nusižengi
mu prohibicijos įsta

tymui
Sulaikytas kaitinamas nusi

žengimu prohibicijos įstatymui 
prieš Stanley Procpacki, 12 
metų, vaikiščią. Ih’obibicijos 
agentai sugavo jį patarnaujant 
kostumeriams “sol't drinks par- 
lory”, kurį turi jo tėvas ad
resu 1218 West liuron st.

“Geradaris” areštuotas
Jobu K. VVinikates, 40 me

tų, 1609 Cullom avė., turėjo 
stoti prieš teisėją Borelli, mu- 
nicipaliame teisme. Jo byla 
perkelta grane! džiurei išsprę
sti. Winikatee yra kaltinamas 
tuo, kad jis surinkęs tūkstan
čius dolerių prižadėdamas da
vusiems juos pastatyti namus 
ir neišpildęs prižadų.

Tarp Chicagos 
j Lietuvių

Marųuette Park
South West Lithuanian- 

American Political Club pata
ria visiems, kurie nori iškel
ti skundą dėl neteisingų tak
sų ant jų savasties, atnešti sa- 
vo bilas ir įteikti skundus 
Kliubo ofise 6953 So. VVeslern 
avenue. Vėliausias laikas pa
duoti toki skundą bus šį sek
madienį, birželio 17 d.

Vienas Kliubiečių

Trumpai kalbant
Garsusis oratorius Žalpis va

žiuoja i rusišką rojų, tai, Die
vui dėka pasilsės nekalta žole
lė Beverly Hills ir “Džeferso- 
no” miške, nes jis kiekvieną 
vasarą numindžiodavo ją ligi 
gyvų šaknų spyčių bedrožda- 
mas. Dabar galės Rusijoj mo
lį mint ir dainuot “ė dubinuš- 
ka. ė zelionaja”....

“Organizuoja” gasolino 
stotis

Vanagaitis užpiovė vėjo vi
siems lietuviškiems akiplė
šoms. Gerai, Antanai, duok ir 
daugiau tiems vilkams, kurie 
drasko lietuvišką ar lietuvių 
tautą.

Nepriklausomų gasolino sto
čių savininkai laikė susirinki
mą, kurį dabojo policija, šis 
susirinkimas šaukta xikslu pro
testuoti prieš paskilbusiojo 
butlegerio Al Capone pastan
gas organizuoti juos. Pasak su
sirinkusių, Capone už “orga- 
nizatyvį” darbą arba “protek
cijų” daug nereikalautų tik 
jx) $5.00 mėnesy. O vadinamų 
nepriklausomų gasolino stočių 
Chicago j esama keleto ' šim
tų.

Ar jus matėt, kad ubagas, 
užsikabinęs krepšius, beeida

mas atsimuštų į stulpą? Bet 
ponas nusiperka automobilių 
ir taip kartais drožia į stulpą, 
kad net ratai nusirita nuo ste
bulių. Reiškia, ubagas laimin
gesnis.

Trokas užgavo

Vanagaitis sako, kad Chica
gos lietuviai, susibūrę į daiktą, 
gali sudėt milioną dolerių: Šiur 
kad gali. Ir susiburt nereikia. 
Tik reikia prižadėti šimtą ant 
šimto, o tuomet bus ne milio- 
nas, ale 5 milionai. Jie sudė
jo keletą milionų Bišopui, tik, 
deja, tauta nė kiek nepakilo.

(Pacific and Atlantic luoto]

Betty Robertson,, 13 m., iš 
South Bend, Ind., 8 kl. pradinės 
mokyklos mokinė, pripažinta 
pradinių mokyklų spelinimo 
čempione. Galutiname konteste 
ji sumušė 22 pradinių mokyk
lų spelinimo čempionus iš visų 
krašto dalių. Tuo ji laimėjo 
pirmą prizą — $1,000.

Cicero
Jau daugelis metų kai čia 

gyvuoja lietuvių namų savinin
kų kliubas — Improvement 
Club.

Kaip organizuotas kūnas, 
kliubas yra daug ką nuvei
kęs, ir butų galima daug dau
giau, nuveikti, jei visi namų sa
vininkai priklausytų jam. Da
bar tečiaus to nėra. Ir yra 
klausimas, ar ateis tas laikas, 
kada visi supras tą svarbų rei
kalą. €

Iki šiol buvo taip. Jeigu at
sitiko kas nepaprasto, negero, 
tai vietos gyventojai lietuviai 
būriais kreipės j į Kliubą su 
skundais. Bet štai praėjo opu
sis momentas, ir vėl viskas 
užmiršta. Ir taip kartojosi iš 
metų į metus. Jokiu bildu pats 
Kliubas ypatingai aktyvaus vei
kimo parodyti negalėjo ir ne
turi jėgos, nes miesto valdi
ninkai, kaip politikieriai, Kliu
bo jėgą gerai permato. Jeigu 
pačiuose gyventojuose nėra 
vienybės ir jeigu Improvement 
Kliubui priklauso tik mažuma, 
tai aišku, kad į visus reikala
vimus nekreipiama tiek domės, 
kiek butų kreipiama vienybei

aiškini pasireiškiant. Ir tas Ci
cero kampas, vadinamas Grant 
Works, yra apleistas, ir taip 
bus kolei lietuviai nesueis j 
vienybę. O čia lietuviai sudaro 
gy ventoj ų didžiumą.

Taigi nuo musų žymioje da
lyje priklauso tai, kas yra ge
ro ir blogo šioje apielinkeje. 
Miesto valdininkus turime ge
rus: pirm rinkimų ir po rin
kimų jie davė puikių prižadų. 
Dabar musų priderystė Jra tė- 
myti, ar jie tuos prižadus pil
do.

Kad tuos visus klausimus ir 
reikalus supratus ir galėjus 
juos tėmyti, reikalingi yra ben
dri susirinkimai, L y. turime 
būti organizuoti, o busime ga
lingi su savo reikalavimais.

Improvement Kliubas visuo
met svarsto kaip visus sutrauk
ti daiktan. Kiekvieną metą ren
kama valdyba, idant butų vi
si patenkinti. Pernai metais 
buvo padaryti nauji įstatai 
(turintys politinį skyrių), pa
rašyti lietuvių ir anglų kal
bomis. Taip padaryta lodei, 
kad musų ateitis remiasi čia- 
gimiais lietuviais, nes jie tu
rės užimti rnusų vietas. Ir at
eitis tai padarys, visi užmeti- 
nėjimai išnyks sykiu su seną
ją karta.

Aš sakiau ir sakau: jeigu 
matome ką negero, tai reikia 
taisyti; stokit .i Kliuban, tarki
te savo galingą žodį. Pašaliais 
skleisdami paskalas nieko ne
pagerinsime, o daug blogo pa
sklidus sunku atitaisyti, — 
net ir, priežodis sako: piktžo
lės sėti nereikia.

Dar kartą sakau: kam ap-

DR. ELLEN L. COLLEY
OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkway Bldg. sekamos 

durys nuo Parkway teatro 
OFISO VALANDOS:

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

Uždaryta utarninko ir ketvergo vak. 
Tel. Pullman 0463

A + A

eina savos nuosavybės ir vi
sos apielinkės labas, tai sto
kite į kliubą, ir visi blogumai 
išnyks kaip migla.
K. P. Deveikis, kliubo pirm.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Paatebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėbomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

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

J. F. Eudeikis Komp 
TAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nubudimo valandoje 
suteikiam geriaus| pa
tarnavimą. Palaidoj’- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Greitas Patar
navimas

Pirmi ir Antri Margičiai 
Paskolos ant namų 

Namų Apdrauda

Builders Investment 
Company

4184 Archer Avenue 
Phones—Lafayette 0580 ir 0010

■■■'

■M-.
. £■

Gražiausias ir geriausias 
Automobilius šiais metais 

tai yra NASH
Pirk sau naują arba mainyk 
savo seną ant naujo per manę.

Gausi teisingą ir mandagų 
patarnavimą.

JONAS ŠLEGAITIS
(Antonsen Motor Sales) 
6716 So. VVestern Avė.

Phone Hemlock 8084
>■ /

P Kone Virginia 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
N <i m u S t a t y m o 
KON TRAKTORIUS

(4553 S. VVaahtenav* Avė Chicago, III

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2B 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

n .o 6 iki 7:80 vai. vakare 
7el. Dieną: Canal 3110

Nakti So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

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

_———————— i i —— ■ ikfan

PIRKIT GARANTUOTAS
ANGLIS IR COKE

Jums nereikia rizikuoti kuomet jus užsisa- 
kot anglių arba coke nuo Consumers 
Company, nes kiekvienas tonas yra pilnai 
garantuotas, kaipo geros rųšies ir pilno 
svarumo — jos turi UžGANeDINT JUS 
ai;ba jas atsiimam ir gražinam jums pini
gus-.
Jus galit sutaupyti pinigų pirkdami dabai'. 
Klauskit telefonu dėl specialių vasarinių 

kainu
PIRKIT SAU ANGLIŲ PERSITIKRINIMUI

(gnSĮįffįęrs (ompany
COKE" ICE 

I moo vOy/ BUILDING MATERIAL

AKSAVERIA RUČAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 14 <1, 12:15 vai. ryte, 
1928 m., sulaukus 6 met. ir 27 d. 
amžiaus, gimus A. A. Aksave- 
ria Chicago, III. Paliko dide
liame nuliudime motiną Grasil
dą, po tėvais Žėkaitė, tėvą Ka
zimierą, brolį Kazimierą, dėdę 
Antaną ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3301 Lowe 
Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
birželio 18 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioie atsibus gedu
lingos pamaldos’už vielionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Aksaveria Ručas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mažeika, Tel. Yards 
1138.

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą
Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

v

Trokas užgavo Bernardą Mi
kolą, 4 m., 1608 So. Donore 
street. Perskėlė galvą. Mirė 
ligoninėje.

Byla prieš teatrų 
kompanijas

Marks Br<>s. Theatres, Ine. 
skundžia teismui kitas kruta- 
mųjų paveikslų ir vodevilių tea
trų kompanijas, kaip — Para- 
mount Kamous Lasky korpu- 
raciją, Balaban & Katz, Unit
ed Artists, Lubliner & Trintz. 
Marks Bros, korporacija įro
dinėja, jog skundžiamos tea
trų kompanijos dedančios pa
stangas apriboti pirklybą, ne
duodančios kontraktų ir esan
čios susikombinavusios, 'idant 
monopolizavus teatrų biznį.

Apopleksija užgavo
Mary Nowakoski, 2923 Elias 

Court, 41 m., ligoninėje. Apo
pleksija užgavo.

Lietuvoj gegutė du mėnesiu 
kukuoja, o paskui pavirsta į 
vanagą ir paukščius gaudo. 
Taip ir Jukelis: keletą metų 
kukavo apie proletariatą, o da
bar virto buržuju ir dolerius 
gaudo.

—Pustapėdis.

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1707 V/. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

------------- TEISINGAS
PATARNA

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

------------—J biznius.

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsted St. 
Phone Yards 6751

AMELIA LIUBICKlENfi
Persiskyrė su šiuo pasauiu 

birželio 14 dieną, 7:30 valandą R 
ryto, 1928 m., sulaukus 40 m. 
amžiaus, gimus Lietuvoj. Pali
ko dideliame nubudime vyrą 
Stanislovą ir tris vaikučius; 
Anastaciją 15 m., sūnūs Jonas 
14 m., Juozas 8 m. Lietuvoj dvi 
seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 10324 So. Green St. 
Washington Heights, III.

Laidotuvės j vyks pirmadie
ny], birželio 18 dieną, 8 vai. 
ryto iš namų į Visų šventųjų 
parapijos bažnyčią, Roselande, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Amelia Liubickie- 
nės gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidoutvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras ir Vaikai.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius W. Adamavičius, Tek 
Commadore 1270.

A + A
JONAS’ SEREIKO

Persikyrė su šiuo pasauliu 
birželio 13 dieną, 10 valandą 
ryto, 1928 m., Fort Madison, 
Iowa, sulaukęs 54 metų am
žiaus, gimęs Panevėžio apskri
čio, Naumiesčio parapijos, Ne- 
aukunio kaimo. Paliko dide
liame nubudime seserį Jievą 
Skirgailo, 2 broliu: Viktorą ir 
Alfonsą, sūnų Stanislovą 12 
metų ir giminės. O Lietuvoj 
2 broliu: Jurgį ir MateuŠą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 16 dieną, 2 vai. po pie
tų iš Eudeikio Koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Sereiko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai- kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Sesuo, Broliai, Sūnūs 
ir Giminės.

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

EUDEIKĮ
Kuomet Eudeikis rūpinasi laidotuvėmis, jus galite būti tik

ras dėl dviejų svarbių dalykų:
1. Kiekvienos Eudeikio vadovaujamos laidotuvės atsižymi 

iškilmingumu, geriausiu patyrimu, mandagiausiu patarnavimu 
ir puikiausiu automobilių įrengimu.

2. Visi chicagiečiai žino, kad Eudeikio automobiliai vartoja
mi laidotuvėse yra nesulyginami savo gražumu visoje šalyje: 
didumu, patogumu ir atsakančiu važiavimu. Eudeikio automo
bilių šoferiai yra patyrę žmonės, jų patarnavimas yra manda- 
giausis. Už automobilius daug geriau įrengtus, rokuojama pi
giau, negu kitur. Jus ilgai atsiminsite laidotuves savo mylimųjų, 
jei tik pavesite laidojimų Eudeikiui, nes tas laidojimas bus atlik
tas kuogeriausiai.

EUDE
DIDYSIS OFISAS:

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

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield 

Avenue 
Lafayette 0727

SKYRIUS
3201 Auburn 

Avenue
Boulevard 3201

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct.

Cicero
Tel. Cicero 3794



šeštadienis, birž, 16, 1928 NAUJIENOS, Chicago, m.

Tarp Chicagos 
Lietuvi);

“Naujienų” Bendro 
vės šėrininkų su

sirinkimas

Jam pastebiama, jog ta konsti
tucija ne prezidento buvo ra
šyta, o visai kitų žmonių. Visi 
kiti bolševikų klausimai ir gi 
tos pat rųšies; jų tikslas — 
kelti triukšmą. Bet juokingiau
sia buvo tai, kad komisaras 
Gasiunas norėjo patiekti rezo
liuciją, kaip “Naujienų” biznį 
pagerinti! Nachališkumo tiems 
bolševikėliams, matyt, netrūks
ta.

Einama prie direkcijos rinki
mų. Direktoriais tapo išrinkti: 
P. Grigaitis, šmotelis, Nora 
Gugis, K. Gugis, J. Mickevi-

Town of Lake

Wood street.
mirė p. Ka- 
p-nia Zombio- 

laidotuvėms.

[ CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Miscellaneous

įvairus
Business Service

Biznio Patarnavimas

Birželio 14 d. Wicker Bark 
svetainėj Įvyko “Naujienų” šė
rininkų susirinkimas. Tai buvo 
pirmas i 
metų pertraukos. Denotvarkė 
susidėjo iš sekamų punktų: 1. 
Susirinkimo atidarymas, 2. pa
skyrimas “Committee on Pro- 
xies”, 3. Paskyrimas maršal
kų, 4. vardašaukis šėrininkų, 
5. raiKirtas “committee on. 
Proxies” ir prezidento patvirti- j 
nimas kvorumo, 6. “Naujienų”* 
Bendrovės prezidento raportas,.
7. klausimai ir paaiškinimai po vakar atlankė “Naujienas”. Jis 
raportui, 8. pasiūlymas Bend-' sakosi keliaująs jau šešis me- 

pirkti, 9. direkto- tus pėščias. Kelionę pradėjęs 
ir 10. susirinkimo 1922 m. iš Winni|x-g, Manitoba 

būdamas 22 metų amžiaus.
“committee on | Apkeliavęs didelį plotą Kana- 

Pabuvojęs ir apkeliavęs

susirinkimas po kelių čills. žymontas, Augustas, Le-
kavičius, Dr. Davidonis, B. Si- 
mokaitis, P. Galskis, Rypkevi- 
čius ir P. Miller.

Susirinkimas užsidarė apie 
11 vai. vakaro. —R.

Vakar vakare, apie 11 vai., 
išvyko Pbiladelphijon žinomas 
vietos biznierius, A. Kareiva, 
kuris turi hardware krautuvę 
adresu 4537 So.

Philadelphijoj 
reivos sesuo, — 
nė. Jis vyksta
Philadelpliijoj p. Kareiva ap
sistos pas p. Petraitienę (kita 
jo sesuo), 3264 East Thomp
son avenue.

Sugrįžti Chicagon p. Karei
va mano apie pabaigą kitos 
savaitės. Ilgiau paviešėti Phila- 
dt Iphijoje neleidžia biznis.

Report.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

MUFUOJAM visokius rakandus ir 
pianus ir visokius mažiausius 
rius padarau. Taipgi anglis 
Patarnavimas užtikrintas.

GEORGE BROTTS
3500 So. Union Avė.

Phone Boulevard 3787

orde- 
vežu.

Atlanke Naujienas
Sam Pagarman, kanadietis,

rovės šėrus 
rių rinkimas 
uždarymas.

Prezidiumas į
Proxies” paskiria šmotelį, Ryp- j dos. 
kevičių ir Mickevičių, o maršai- gerą plotą Jungtinių Valstijų, 
komis Millerį ir Lekavičių.

Iš vardašaukio pasirodė, jovjas 
dalyvauja apie 60 šėrininkų. 
“Committee on Proxies” rapor
tuoja, kad susirinkime yra at- 
etovaujama 1,893 Šerai ir 415 
“proxies”. Prezidentas paskel
bia, jog tai sudaro reikalauja
mą kvorumą ir todėl susirinki
mas yra pilnai teisėtas.

Po to seka Bendrovės prezi
dento, P. Grigaičio, raportas. 
Nuo paskutiniojo šėrininkų su
sirinkimo, sako prezidentas, 
“Naujienoms” teko pergyventi 
daug nesmagumų. Kuomet prie 
“Naujienų” tapo Įvestas pini
gų siuntimo skyrius, tai vienas 
direktorius pradėjo vaidus kel
ti. Tas direktorius ypač buvo 
nepatenkintas tuo, kad “Nau- j 
jienos” skelbė markią kursą iri 

_ tuo budu “kenkė” jo privati-, 
niam bizniui (mat, jis irgi da
rė biznį iš pinigų siuntimo ir grįžtu Lietuvon), noriu nuo 
negalėjo už markes imti dau- j dies paspausti ranką visiems 
giau, negu buvo skelbiama1 Jums, su kuriais man teko lai- 
“Naujienose”) Vėliau susidarė minga proga susipažint ir pa- 
grupė žmonių, su Jamontu prie-j būti kartu nors trumpą laiką, 
šakyj, kurie pasiryžo užgriebti beviešint Čikagoj, o vėliau be- 
“Naujienas”. Pirmiausia jie su- važinėjant su art. S. Pilka po 
pirko šėrus ir pareikalavo jų 
trensferavimo. Kuomet Bend
rovės valdyba atsisakė tat pa
daryti, tąsyk jie užvedė bylą. 
Byla pasibaigė jų nenaudai. 
Teismas pripažino, jog Bendro
vė turi pilną teisę žiūrėti, kad
Šerai nepatektų j nepageidau- terdamui, N. Y., kur tiek daug 
jamas rankas. Pralaimėję ta sau draugingo ir huoširdaus 
bylą, skundikai nenurimo. Kur-; pajutau.

Good bye, mano brangus ir 
Jamontas su savo šalininkais iš mįeli! O gal ne tiek “good bye”,

- - kiek “so long!”, nes noriu ir
ivsyverio. Pamatęs, jog tikiuosi dar su Jumis pasiina- 

jam ne-|tyti
Man bus ištikrųjų miela ma

tyti kiekvieną iš Jūsų musų 
namuose— Lietuvoj. Atvažiuo- 
—-! Aš lauksiu Jus. (O kada 
kas važiuos, tai nepamirškit, 
prašau, parašyt trumputę atvi
rutę man šiuo antrašu: Stud. 
Romualdas Juknevičius. Lietu
vos Respublikos Universitetas. 
Kaunas, Mickevičiaus gatve, 
L1THUANIA).

Ačiū visiems ir mano bran
giems giminaičiams Zuriams. 
širdingiausia ačiū mano bran
giausiam ir nuoširdžiam pus
broliui adv. Jonui Zuriui.

So Long!
Jūsų Rom. Juknevičius.

New York, N. Y.
June 12, 1928.

Apkeliavęs Jungtines Valsti- 
i, jis ketina pasukti Kana- 

don, apeJti tas vietas, kurio
se dar nėra buvęs, o po to vyk
ti Europon. Pirmiausia planuo
ja sustoti 
Francijoj, Vokietijoj, 
lės, mano pamatyti 
grįždamas atlankyti 

Lenkiją, pasukti pietų link į 
čechoslovakiją.

Keliauti tariasi iki prigy
vens 40 metų.

Apleidęs Chicagą jis pa
trauks į Ottavva, La Šalie, Peo- 
ria, Springlield, St. Louis, Mo.

Ihragyvenimui jis pardavinė
jęs savo korteles.

Anglijoj paskui 
jei ga- 
Riisiją,

Atsisveikina
Nuoširdus Prieteliai, 
Beįsėdant jau į laivą (aš 

šir-

Įvairias lietuvių kolonijas. No
riu padėkoti už tą Jūsų nuo
širdumą, kuris mano neilgą pa- 
siviešėjimą Amerikoj darė 
ypač maloniu.

Esu ypatingai dėkingas mie
lai Čikagai ir brangiam Ams-

stomas “tavorščių” bolševikų, i

kelių atvejų reikalavo “Naujie
noms 
užgriebti “Naujienas” 
pasiseks, dabar jis pasiryžo jas,1 
sunaikinti. Buvo užvedama by
la |x> bylos, kad tik kenkti 
“Naujienoms”. Neužilgo prieš 
mirtį pats Jamontas prisipaži
no, jog tos bylos jam atsiėjo 
apie $22,000. “Naujienų” llen- . 
drovei jos irgi nemažai kaina
vo — apie $15,000. Koks gi tų 
visų bylų rezultatas? Rezulta
tas toks, kad* jos visos tapo iš
mestos. Vadinasi, skundikai 
nieko nepešė. O “Naujienų”^ 
Bendrovė, kurią jie kėsinosi 
sunaikinti, šiandie stovi tvir
čiau, negu kada nors. Tik per, 
pastaruosius keturis mėnesius 
ji padarė apie $1,000 i>elno. Be
je, priešai visą laiką bubnijo, 
jog “Naujienų 
čia šėrininkų 
šaukia, 
tas, kad 
tik buvo 
sušaukti, 
liu neleisdavo tai padaryti.

Kai ra|>ortas tapo perskaity
tas, duota progos klausimams 
statyti. Bolševikams to tik ir 
reikėjo. Atsistoja vienas komi
saras ir pradeda daryti prime
timus prezidentui, kam, esą, 
jis parašęs tokią konstituciją, 
kuri nesutinkanti su čarteriu.

’ Bendrovė ty- 
susirinkimo ne- 

Tuo tarpu faktas yra 
kiekvieną kartą, kada 
bandoma susirinkimas 
skundikai teismo ke-

Pasibaigus musų bėndram 
gastrolių maršrutui, savo my
limam “boss’ui” ir geriausiam 
mano prieteliui, art. S. Pilkai, 
už parodymą man laike to 
maršruto tiek daug įdomių ir 
gražių Amerikos vietų reiškiu 
širdingos padėkos žodį.

Good bye, good luck to you, 
good friend of mine.

Už metų Lietuvoj!
—Rom. Juknevičius.

Detrotietės ir detroi 
tietis Naujienose

NIKELIAVIMAS, automobilių da
lis, viską padarome kaip naują, J. 
Orient, 3701 S. Halsted St. Phone 
Yards 3920.

ACORN BOILED REPA1R CO.

Taisymas boilerių ir karšto van
dens šildytuvų. Suvirinimas ir at- 
kirpimas. Visokios rųšies paipų 
darbas. Dykai apsKaitliavimas. 
Reikia lietuvių pardavinėtojų.

4435 S. Union Avė.
Yards 3883.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcimaining — iš vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas. Geriau
sias darbas mieste ir pigiau, šaukit 
Mohawk 0496.

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

Suvedam plumbingą ir namų ap
šildymą, baltas china closet, $35.

THE AVONDALE PLUMBING
& HEATING CO.
2701 Fletcher St.,
Independence 2905

Financial
gMMabPaįoĮoa

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

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, .

City State Bank Bullding 
128-180 N. Wells St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

1647 W. 47 St.
mes užmokėsime Jūsų taksus 

Anotmentufl ir kitas bilaa permodellojąme. 
Iki 24 menesių dol iimokGjimo atarai. Taip
gi 2 ir 3 tnorglčlai.

DAVIS PLAN LOANS. 
Room 1718, 100 N. L* Salia Ik 

Randolph 3892

Help Wanted—Male-Female
Darbininką Reikia

SALESMES IR SALESVVOMEN
Del aukštos rųšies real estate pro- 

Coziclios Chicagoj. Didelis uždar
ią tinkamiems žmonėms. Geras 

komisas. Kreipkitės telefonu 
Mohawk 3395 arba atsišaukit nuo 10 
ryto iki pietų arba nuo 7 oki 9 vak.

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

2nd Floor

Furnished Rooms
LIETUVIŲ KOTELIS

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

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO. ILL.

Penktadieny Naujienas at
lankė pp-lės Valavičiūte ir Po- 
cevičiute ir > Steponauskas 
— detroitiečiai.

Cliicagiečių viešnios ir sve
tys atvažiavo Chicagon autu 
šią savaitę ir mano apleisti 
Chicagą ateinantį pirmadienį.

Detroitiečiai turėję smagią 
kelionę. Išvažiavo jie anksti, 
kai dar keliai neužblokuoti au
tų, tai galėję vykti greitai ir 
į 7 valandas pasiekę Chica
gą.

Visgi, nors kelionė buvo grei
ta, ji neapsėjo be prietikio. 
Pavažiavus jiems iš Detroito 
kokią šimtą mylių, juos su
stabdė “ištroškę” žmonės ir no
rėjo sužinoti, ar nevežama 
Kanados skystimo. Visą ką jie 
surado, tai pilną tanką gaso- 
lino. V. P.

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

PARDAVIMUI police dog — 5 
mėnesių senumo. Dresiruotas. 1600 
So. Union Avė, 1 augštas.

PARDAVIMUI tikras “German 
Police Dog”, 2 mėnesių senas. 1443 
N. Paulina St.

PRANEŠIMAI
DRAUGYSTĖ ATGIMTI ES LIE

TUVIŲ TAUTOS MOTERŲ IR VY
RŲ rengia IŠVAŽIAVIMĄ Birželio 
(June) 17 dieną, 1928 metuose, pas 
KUČINSKĄ prieš Tautiškas Kapi
nes.

Kviečia visus atsilankyti, 
RENGIMO KOMITETAS.

Draugystės Lietuvos Gojaus ptieš- 
metinis susirinkimas atsibus nedė
lioj, birželio 17, 1:30 v. p. p., An
tano Bagdono svetainėj, 1730 South 
Union Avė. kampas 18 gatv. Visi 
nariai atsilankykite laiku ir naujų 
narių atsiveskite. Valdyba.

S. L. A, Seimo delegatai prašomi 
būti ' ....................
ryte (ChicagOs laiku) Grand Central 
stoty, Wells ir Harrison gatvės. 
Traukinis išeina 11 vai. ryte (Ch. 
t.). Tie delegatai kurio dar neturi 
geležinkelio bilietų, tai malonėkit 
būt ankščiau ir matyk mane.

Geo. J. Stungis,
S. L. A. 6-to Apskr. Pirm.

laiku, birželio 16 d., 10:30 vai.

Liet. Teatr. Draugijos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas jvyks šešta- 
dienyj, birželio 16 dieną šių metų, 
7:30 vai. vakare, Šv. Jurgio parapi
jos svet., 32 PI. ir Auburn Avė. Na
riai būtinai malonėkite laiku pribūti, 
nes yra svarbus susirinkimas.

P. K., nut, rašt.

West Side. Nepaprastas išvažia
vimas, rengia Dr. Vinco Kudirkos 
draugija basket pikniką Chernausko 
darže, No. 1 Lyns, 111., nedėlioj, 17 
dieną birželio, 1928. Geistina, kad 
merginos ir moterys pagamintų val
gius. Bus visokie žaismai ir gros 
lietuviški muzikantai.

Rengimo Komisiją.

Draugystė D. Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto rengia dideli pikniką, 
nedėlioj, birželio 17 d., 1928, Ever- 
green farmoj, West Main St. St. 
Charles, III. širdingai kviečiame St. 
Charles ir apielinkės lietuvius atsi
lankyti. ItenRimu Komitetam

Išvažiavimą rengia Moining Star 
Kliubas, nedėlioj, birželio 17 d. į 
Jeffersono girias. Visus kviečiame 
atsilankyti, bus gera muzika, taipgi 
chorai. Visi linksmai žaisime per 
dieną, širdingai kviečiame,

Morning Star Kliubas,

Į CL ASSIFIEDftUS?]
Miscellaneous

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 daržą.
OTTO VVITTBOLD N URS EB Y 
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

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

BALTA maleva $1.50 galionui. 
Roleliai stogų dengimui, $2 voleliui, 
naujas U arklio jėgos motoras $7. 
Ruda maleva 85c. galionui, virvės 
8c. svarui.

2553 W. Madison St.

Financial
Finanaai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

MES DIRBAME arba perkame 
antrus morgičius South Side, G% 
pigiausios komiso kainos mieste.

F. J. STEWART
Vincennes 0816 

' arba šaukite
8234 Rhodes Avė.

RENDAI Šviesus kambarys mergi
nai arba vaikinui, su ar be valgio. 
827 W. 34th Place, 1 užp.

RENDAI kambarys vienam vaiki
nui, su visais parankamais. Prie ma
žos šeimynos, 3 lubos, 3113 South 
Halsted St.

RENDON moderniškas kambarys 
vaikinui, be valgio, 3237 S. Auburn 
Avė., 2 lubos.

Business Service 
Biznio Patarnavima» 

$10 įmokėti 
24 mėnesiai išmo

kėjimui 
karų mūrinis garažas, 

Cementiniu 
sienos plytų su cementu, 
L U • .------- -
sas materiolas naujas, 
gi budavojam medinius _ 
porčius, viškus, ir cementinius skie
pus.

Acorn Construction Co. 
2230 N. Sawyer Avė.

Albany 6209 
Dept. 7 

Vardas ..................................................
Adresas ..................... ............................
Telefonas .........•«.................................

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

Personai
___________Asmeny Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllal, Copy* 

wrighta. Rašyk šiandie. Patentą 
reikalai! kreipkite prie manęs 
S linu užsitikėjimm Teisingai 

Greitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attorney, 
2880 W. Chicago Ava.

RENDON kambarys su valgiu ar
ba be valgio. Geistina, kad nevarto
tų svaiginančių gėrimų. 4617 South 
Sac ramento Avė.

KAMBARYS rendon vienam vai
kinui, apšildytas garu, 3256 South 
Union Avė.

■u For Rent
RENDAI flatas 6 kambarių tin

kantis daktarui ar kokiam kitam biz
niui. 3327 So. Halsted St. Phone 
Yards 4669.

2 1 
įrengtas, $650.

pilnai 
pamatu, 
vanduo, 

Vi-šviesos ir vandens nubėgimas. 
Mes taip- 
garadžius,

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real eštate 

kontraktus

Chicago, I1L

Aš ESU VAIKINAS 36 metų am
žiaus, turtingas. Jėškau apsivedi- 
mui merginos nuo 25 iki 36 metų 
amžiaus, geistina, kad butų pasitu
rinti, kad priklausytų prie bažnyčios, 
nes ir aš priklausau.

Atsišaukite laišku.
B. SAGINAVIČIUS,

R. 1, Hart, Mich.

RENDON 3 kambarių apartmen- 
tas, garu šildomas, naujos mados, 
Marųuette Parke, naujas namas, 
taipgi 1 šildoma krautuvė. Flatų 
mėnesinė renda $48, krautuvės renda 
$35.

C. A. BIČIŪNAS, 
2515 W. 69 St.

Tel. Hemlock 5363

AR JŪSŲ MALEVOJIMAS IR 
DEKORAVIMAS ATLIKTAS EKS
PERTŲ? NUO VALANDŲ ARBA 
KONTRAKTINIS DARBAS.

J. J. SHAKENMAER, 
’ 949 MILWA4JKEE AVĖ., 

BRUNSWICK 7397.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

ŠIUOMI pranešame, kad mes tu
rim daug vietos gyvenimui vienai 
dienai ar ilgiaus. Todėl, kas norit 
pakvėpuot tyru oru malonėkit at
važiuoti. Netoli Kazimierinių kapi
nių. 11263 So. Holman Avė.

PASIRENDAVOJA 2 Storai, 2 fla- 
tai ir Dr. ofisas. Naujame name 
priepat lietuviškos bažnyčios. Norin
ti daugiau informacijų patelefonuoki
te. Tupikaičio aptiekon, Pullman 0071

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

PAJIEŠKAU savo vyro Juozapo 
Uli, apie 37 metų senumo. Paeina 
iš Kauno gubernijos, Kelmės para
pijos, 
išsivežė su 
8 metų, 
šau

Chicagoj iše-vveno 14 metų, 
savim sūnų Bronislovą 

Kas apie juos žinote 
praneškite ant šio adreso:

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

6621 S. Richbond St 
2nd floor

pra-

Bridgepcrt Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. 
kom maleva, popierą, stiklus ir 1

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

; UŽlal- 
popierą, stiklus ir t. t

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

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

BARBORA ULIS
3252 So. Morgan St. 

Chicago, III.

TURI būt tuojaus parduotas gro- 
jiklis pianas už $65, su roleliais. Jei 
norite, išmokėjimais. 6512 South 
Halsted St.

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

2446 N. Avers Avė., Spaulding 8920

Cementinis Darbas
Visokios rųšies. Pamatai, cemen

tiniai bloksai, namų 
skiepų grindys 
pertaisymas, 
dėl 30 dienų, 
išmokėjimais, 
šykit. f J ’

ii pakėlimas, 
, garažai ir visokis 
Specialės kainos tik 
Jei norite, lengvais 
Atsišaukit arba 

Dykai apskaitliavimas.

MR. A. CLOVE
920 N. Mozart St.

Brunsvvick 7354

ra-

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK (MOKĖTI 

Moderniškas plumbingas 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 0678-8904

10% PIGIAU UZ VISA DARBA
CONSUMERS Stogų Darbas, Grei

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

SKOLŲ IšKOLEKT AVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ ?

Mes atgausime juos per 
, “garnishment” teismą, (steig- 
: ta 1912 — 16 metų patyrimo.
Kolektavimas, bo mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. 
Victory 4126

NIEKO neįmokėti, 5 metams iš
mokėjimui. Mūriniai ir mediniai 
bungalovv, vasarnamiai, garažai, pri- 
budavojimai, viškai, porciai, pakėli
mas namų, cementiniai pamatai, ša- 
lytakiai, stwcų dengėjai, malevotojai, 
Stanton Construction Co., 6347 So. 
Western av.: Hemock 2636, or 3528 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 134 
N. La Šalie: Randolph 1187.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi ( 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8835 So. Halsted St

PAJIEŠKAU susipažinimui ir ap- 
> 

Esu vai- 
38 m., turiu biznį $20,000 ver- 
Kartu su laišku prašau pri

gavo paveikslą — sugrąžinsiu. 
Box 1087

1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.

sivedimui merginos arba našlės nuo
25 iki 38 metų amžiaus.__
kinas 
tės. 
siųsti

GRAŽUS 6 tūbų elektrinis radio 
setas už $98.50, įrengtas, (vesime į 
jūsų namą išbandymui. Lengvais iš
mokėjimais per 10 mėnesių. 6136 S. 
Halsted St.

PARDAVIMUI mažai vartotas 
pianas. Didelis bargenas. Atsišau
kit vakarais, 2 lubos. 3435 So. 
Wallace St.

Asmeninės Paskolos 
nebrangiomis kainomis, valstijos 
valdžios priežiūroj, šaukit State 
2299 arba 5783, šiandie ir gausite 
pinigus rytoj.

STAR LOAN & MORTGAGE
COMPAN\

30 N. Dearborn St. 
Room 814

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. 8500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN • 
6829 S. Halsted St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Keavitt St.

Phone Ganai 1678

PASKOLINSIM nuo $51 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Partners Wanted
Pusininką Reikia

PAJIEŠKAU pusininko j saliuno 
biznį arba apsivedimui —1 našlio ar 
vaikino su pinigais. Turiu keletą 
namų. Man reikia gero žmogaus, 
kuris prižiūrėtų namus ir vestų ma
no biznį.

Box 1086
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Fifrniture & Fixturea
__________ Rakandai-(taisai__________

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau- 
nčs, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreseriaf, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$8*

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

Help Wanted—Malė
Darbininką Reikia

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg moderniš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šis mokymas turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio, čia 
jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
J-rn proga dirbti praktiškai atstovaU- ant Chevrolet, Amerikos labiausia 
perkamą karą.

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 801 Gossard Bldg. 
108 E. Ohio St.

REIKALINGAS atsakantis bufe
ris; malonėkit atsišaukti tuoj, 5257 
S. Princeton Avė,

REIKALINGAS barbens, nuolat, 
unijos alga. Atsišaukite tuojaus ar
ba, rytą iki 10 vai. 2917 W. 38 St.

lielp Wanted—Išeinate
Darbininkią Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortavimui maišytų skudurų. Nuo
latinis adrbas. Leo Bros. 1510 New- 
berry Avė.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Valgis ir kambarys, su užmo
kesčiu susitarsim, 901 W. 35th St.

REIKALINGA mergina arba mo
teris dirbti trumpas valandas gro- 
sernėj. Turi mokėti anglų kalbą. 
634 W. 59th St.

REIKALINGA mergina dirbti į 
valgyklą, turi būti Švari, inteligente 
ir patyrusi patarnautoja. Darbas 
ant visados, 1313 So. Cicero Avė.

BISKJ VARTOTI
$3Q0 pntkua mohair aeklyčioB Betas $63.50
$400 Frieze seklyi'ios setas . $37..".3
$250 Gražus walnut nilegrulmio Betas $55.50
$500 4 femotų valnut miegruiinio

setas ---------------------------------

$87.50

m.-u»n .......... -........................ ........... - $88.50
$550 Puikus walnut valgomo kambario 

setas .._..........-................... —.......... $44.50
$150 Gražus valnus valgomo kamba-

__ $58.50
$22.50

__ $34.50
___ $8.50

setas
bario setas ----------- -------- ------

$75, 9x12 Wilton kaurai
$125, 0x12 stori Wilton kaurai
$25, 5 Arnotų pusryčiams setas

Available Fireproof Storago
7728-32 Stony Island Avė

Atdara kandie iki 10 vai. vakare.
Nedėlioj iki 0.

- ______ —  ,4 -—4

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

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių ncatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. Lengvais išmokėjimais, jūsų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Dastatymas bile kur dykai. Ajax 
Furniture Co. 1434 W. Madison St.

1S SANDELIO IŠPARDAVIMAS NAUJŲ 
IR SENŲ RAKANDŲ

$30,000 vertėt) naujų rakandų ir kaurų 
turi būt išparduota labai pigiai 

4 kambarių, verti $1000 ................... ..
4 kambarių, verti $2000 
$2000 Mohnir Fricz.e seklyčios setas .. . 
$lfto Frieze seklyčios setas ...........
$150 rle&utinis valgomo kainb. setas 
$185 5 Arnotų walnut miegruimio setas 
Coxwell krėslai, kaurai visokios rųfties, 

5 Arnotų pusryčiam* setas .......
Klauskit N r. l’armel 
COLLINS STORAGE 

5114 Madison St.
Atdara vakarais iki 9, nedėlioj iki

$295
$475

$HK
$145

$55
$88
$10

5

BANKRUTO STAKA9 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 Greemvood Av. Dorchester 180Q
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Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

Singer, VVhite ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina, šios yra išmainytos į žino- 
msa NEW HOME ELECTRIC siuvi
mui mašinas. New Home dirbtuvės 
skyriai: 4463 Broadway, 6521 So. 
Halsted St., 4714 Irving Park Blvd. 
ir 554 Washington St., Gary, Ind.

AR JŪSŲ siuvamoji mašina rei
kalauja taisymo. Mes atsilankom 
bile kur Chicagoj ir į priemiesčius. 
Taisom pigiai. Skovvron, 3040 N. 
Avers Avė., Pensacola 1670.

Automobiles
BIRŽELIO BARGENAI

00 karų pasirinkimui, visi tarantuoU. 
radi II arai. Buick'ai. Naah’ai, Hudaonai. 
E»«exai. Chevrolit'al ir daureli* kitu, la
bai piriomi* kainomis. Matykit p. Lapai
ti. M<r. McDF.HMOTT MOTOR SALES. 
7130 So. UalHted St.. Trianfflo 0330

MOON, 1928 
HOYAI. AEROTYPE S 

“Modelis 6-72”
šis gražus karas ištikrųjų yra 

kaip naujas karas, atsargiai yra va
žinėtas tik 400 mylių. Kad ir labai 
kritikuojantis pirkėjas negalės at
skirti io nuo naujo karo, įrengimas 
yra pilnai įrengtas. Tai yra pui
kiausi proga sutaupymui, kainavo 
$1765 tik kelios dienos atgal, dabar 
parduosiu už $1450. Priimsime kitą 
karą į mainus ir duosime išmokėji
mais.

Atdara vakarais ir nedėliomis.
CAMBILL MOTOR CO., Ine.

South Side Hupmobile Branch 
7609 S. Halsted St.

Vincennes 9338

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atveštas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia j

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saldainių, 
cream, cigarų krautuvė, pigiai, 
ras kampas, 1846 Cunalport Avė.

ive

PARDAVIMUI dėl senatvės gro
sernė maišytų tautų apgyvento] 
apielinkėj. 5 pagyv. kambariai. Pi
gi renda. Nebrangiai. 4407 S. Mor- 
zart St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

i*Aft D A Vllit UI 4 flatų bizniavas 
namas, arba mainysiu ant mažesnio 
namo. Gražioj vietoj, agentui neat- 
sišaukit. 5744 So. Union Avė.

5 KAMBARIŲ bungalovv ,furnace 
heat, norėčiau parduoti arba mainyti 
ant automobiliaus arba parendavo- 
siu. 7019 So. Talman Avė.

MAINAINEGIRDĖTA PROGA. Pelninga 
vieta. Gasolino stotis ir road house. 
Pardavimo priežastį patirsit ant' 6 kanibarių bungalovv, vėliausios
vietos. I detonuokite Wiliow Springs j mudos jrengimais. Mainys ant 

’ cottage arba biznio.
12 totų ir 9 kambarių road house, 

50 mylių nuo Chicagos. IšsimainoPARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapu. Taipgi parduodu 1 metų se- - . ,
numo German Police šunį. Nebran- an^ namo, ne daugiau kaip 4 flatų.
giai. 3347 So. Morgan St. 6 kambarių bungalow ir 5 

išsimaino ant 2 flatų, geros 
PARSIDUODA 20 kambarių į cijos. Lotas išsimaino ant 

Roominghouse pigiai už cash, arba • biliaus. 
ant mainymo, ką jus turit. 733 N. I 
La Šalie St. Tel. Lela\vare 1282. Atsišaukite

3834 W. 65th St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

ReaJ Estate For Sale
NiHhai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

totai — 
reziden- 
automo-

Naudinga kiekvienam
5- 5 kamb. naujas muro namas, 

beismanle štoras, vandeniu Šildomas, 
netoli bažnyčios Brighton Park, 
Kaina pigi, jmokčt tik $3500.

6- 6 kamb. medinis namas, 2 karų 
garadžius, beismantas, geram padė
jime, labai pigiai, įmokėti tik $1000.

5-5 kamb. medinis namas su beis- 
mantu, 2 karų garadžius, jniokėt tik 
$1000. Randasi geroj vietoj, Brigh
ton Park.

Taipgi mes būdavo jam naujus na
mus ant kontrakto padarom planus, 
paskolas ir visus budavojimo reika
lingus darbus.

Juozas Vilimas
4558 S. Washtenaw Av.

Phone Virginia 2054

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.

3908 S. Westem Avė.

PARDAVIMAI

PARDAVIMUI garažo biznis. lai
bai pigiai, arba mainysiu į namą ar
ba lotą. 3451-59 Archer Avė.

PARDAVIMŲ! 2 flatų namas po 
4 kambarius. Elektra, guzas. Savi
ninkas, 3656 Emerald Avė.,

PARDAVIMUI čeverykų taisymo Į 
dirbtuvė; geras biznis, nėra konku-1 
rencijos. Parduosiu pigiai. 2010 S. 
Peoria St.

PRANEŠIMAS!
Norinti turėti mūrinį namą Centre 

Lietuvių Kolionijos, Bridgeporte, pa
matykite šiuos bargenus:

Mainymui:
3 flatų mūrinis namas po 6

PARDAVIMUI saliunas geroj vie-!’J,arjuS'., cementuotas I 
toj, darome gera biznį. 3352 South skalbyklos, elektra, vanos 
Morgan St. .-------

PARDAVIMUI saliunas ir Malt & 
Hap štoras. Priežastis turiu du Į 
bizniu. Randasi 3152 So. VVallace St. ‘

PARDAVIMUI sena kriaučiška 
įstaiga dėl nesveikatos. Biznis iš
dirbtas per suvirš 14 metų. Gera 
pelninga Vieta. 3104 W. Haarison St.

PARDAVIMUI soft drink parioris 
arba mainysiu ant automobiliaus. 
7200 Archer Avė. Summit, 111.

GAZOLINO STOTIS pardavimui i 
arba mainymui į privatišką stubą,! 
agentams komisas. 7044 Archer Avė.!

- y , , , - , i ai uu Hlillll Viliui | pi 1 VUVl.'IA.iJ. MUU
Studebaker yra net $1(H) pigesnis už agentams komisai 7044 Archer Av 
Buick. Commander Sedan P^nai Morkus, Prospect 2559.
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai

1 kam- 
boismentas, 

ir gara- 
. Rendos neša $1200 j metus. 

Į Mainys ant loto arba Cottage.
Mūrinis namas, 2jų augštų. 4 fla

tai, stikliniai porčiai, elektra, vanos, 
garažius. Mainys ant Storo arba 
bizniavo toto.

Jeigu viršminėti bargenai neatsako 
jūsų reikalavimo, tai kreipkitės į 
musų ofisą ir išsirinkite sau tinka
mą, ir mes stengsimės duoti jums 
kuogeriausj patarnavimą.

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

Boulevard 0611-0774
įrengtas kainuoja $1,670. -----------
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną į nauji — telefonu©; 
kitę arba asmeniškai atsilankykite j

806 
D.

arba asmeniškai atsilankykite į 
MILDA AUTO SALES

W. 31st St., Tel. Victory 169? 
KURAITIS ir A. KASfVLiS 

Savininkai

Exchange—Mainai

TIK VIENAS beliko, štai yra bnr- 
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, apšil
domi. Savininkai bus ant vietos ne
dėlioj nuo 11 iki 4. Jos. Chapulis, 
1808 S. Ashland Avė. Canal 1272.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalow, aržuolo trimas, yra 
ugnavietė, bufetas, tile vana ,f urnas 
šildoma, 1 karo garažas, Stikliniai 
užpakaliai porčiai, 37 pėdų lotas, iš
mokėjimais. Bargenas už cash.

Savininkas,
3439 W. 64 St.

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

Naujas 6 pagyvenimų namas, 4 
fialai po 4 kambarius, 2 po 5 kam
barius, bus jt.iisyta pagal vėliausios 
mados. Graži vieta prie parkų, mo
kyklos ir tarp geriausios transpor
tacijos, N. W. kampas 72 So. Talman 
Avė.

4 flatų naujas znamas po 5 kam
barius, 4 karų garadžius, gražiausia 
vieta prie Marųuette Parko, 6616-18 
So. VVnipple St.

Pardavimui namas 4 pagyvenimų, 
2 po 4 kambarius, 2 po 5 kambarius, 
namas gerame stovyje, maudynes, 
elektra ir visi parankumai, randasi 
3723 So. Pamell Avė.

Pardavimui nau ias mūrinis namas. 
2 flatų, po 4 kambarius, graži vieta, j 
Brighton Parke, 4416 So. Talman 
Avė.

Gražus namas, 4 pagy^pnimų visi 
po 4 kambarius, randasi 3028 W. 40 
Place.

Pardavimui bizniavas namas, što
ras, pagyvenimas 4 kambarių, prie 
štoro ir 5 kambarių flatas viršui, na
mas tinkantis visokiam bizniui. Biz
niavo gatvė, 4611 Archer Avė.

Pardavimui bizniavas namas, 2 di
deli Storai, 4 pagyvenimai po 4 kam
barius ir hotelis 28 kambarių, užran- 
davotas, randasi Argo, III, geroj vie
toj.

Mes šituos visus namus parduosi
me pigiai, arba mainysime ant kito
kių namų, biznių arba totų. Jeigu 
nepasirinksite iš musų namų, tai mes 
paoudavosime kokis tik tamstom pa
tiks.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

Graži vieta prie parkų, mo-

TIKTAI BARGENAI
I

1. — Kas jieškote gero bizniavo 
namo, tai čia yra dėl jūsų pasirin
kimo, cash ar mainyti, 2 namai ant 
Archer Avė. 2 namai ant Cicero Avė. 
Ciceros mieste. Visi namai turi di
deles krautuves ir 6 kambarius vir
šuj su ofisais dėl daktarų.

2. — $1500 pigiaus, negu kainuoja 
2 flatų muro namas, nepraleiskit 
progos nusipirkti.

3. — 6 kamb. muro rezidencija 
baigiama buduyoti, geroj vietoj, mai
nys ant biznio ar loto.

4. — 6 kamb. vasarnamis su 10 
totų, Woodboro, Wis. Kas myli pra
leisti vasaią ant ežero kranto ir sa
vo name, nusipirkit šitą gražią vietą.

5. — Gasolino stotis ir garadžius 
su dideliu show ruimiu dėl pardavi
nėjimo automobilių. Už cash, mai-

arba ant rendos, ir aklas pama- 
kad tenai galima padaryti pini-

DIDELIS BARGENAS
Už $2500 cash nupirksite 2 flatų 

namą, mūrinį, 6-6 kambarių, furnas 
ir pečium šildomas, mokėti po $50 
j mėnesi, rendų $100 i mėnesį, ran
dasi netoli 73 ir Peoria Sts.

SULLIVAN AND CASEY 
7221 S. Halsted St.

Triangle 1606

nys 
ty-s 
gų.

STANKO & CO.
5076 Archer Avė
Lafayette 6036

3846-SO W. GRAND AVĖ.
2 nauji po S flatun namai, 3-6. 2-4 kam

barių. 2 karų rarafaa, uždaromo* lovui, 
garu tildoma*, vieką* itrenduota, kaina 
$82.000 kiekviena*, ca*h $6,000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Nauja* narna*, kų tik užbairta*. 10-4 ir 

3-8 kambariu*, 2 krautuvė*, 4 karų muri
ni* raraža*. kaina $76.000, ca*h $16,00U.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambariu* flatai. už- 
daromomi* lovomis, viską* iirenduota, kai
na $37.000, cash $6.000.

J. MONTENEGRO BLDR.
Spaulding 1013

PARDAVIMUI 6 ruimu muro 
bungalovv, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius. Puikus beizman- 
tas, reikia $5000 cash. Kaina tik
tai $10,000.

Savininkas
6343 So. Mozart St.

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į 
3 METUS

(

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

NEPAPRASTA PROGA
Studebaker vėliausio modelio 4 

durų sedan, pigiai, aš valiojau tik 
biskj, yra visai kaip naujas. Gra
žiausias karas Chicagoj, turit pama
tyti, kad įvertinus, karas neturi nei 
vieno įbrėžimo, yra taip geras, kaip 
tą dieną kada pirkau. Man reikia 
pinigų, atiduosiu už $350, man kai
navo $1900, keletą mėnesių atgal.

Atsišaukit tik nedėlioj.
2231 North Kedzie Avė.

1 apt.

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

MAINYSIU a kerį ir % žemės Jus- 
tice Parke netoli Cernauskas Grove. 
Pusė bloko nuo Archer Avė. 6 kam
barių namas, furnace šildomas. 
Sazas ir elektra. K a it ė ir

[ainysiu ant namo.
Pašaukite

Republic 4570
6815 So. Ashland Avė. 

Agentų nereikia

2—4 KAMBARIŲ mūri
nis namas, yra viškai ir 
skiepas, karštu vandeniu 
šildomas 1 apt. Įmokėti 
$1500, kitus kaip rendą.

ko

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta

tytų presuotų plytų mūrinius bunga
lovv, gražioje Glenview, po 6 pui
kius kambarius, karštu vandeniu Šil
domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 

! seklyčioj ir viena kliubo kambaryj, 
geležies konstrukcijos, tile stogas, su 
sieteliais norčiai, presuotų plytų 
garažas, labai graži vieta aplinkui, 
vien žemė verta $3000, galite nu
pirkti už $14,000. Tiktai biskj įmo
kėti, kitus kaip rendą.

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

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuokit Mohawk 3395

garantuoats.
AJAX CONSTR. CO.

Didysis ofisas 
2206 Milwaukee Avė. 
Phone Brunsvvick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafayette 6719

UŽ $795 nusipirksite mano 3 kam
barių cottagej su vana. Vanoį yra 
enameliota vana. lavatory, sėdykla, 
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.

Yra 
vištų.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SOFT DRINK PARLORIS parda
vimui. Ilgas lysas, 6101 So. Racine

BARGENAS. Pardavimui bučer- 
ne ir grosernė, cash biznis. Parduo
da dėl ligos, 1735 W. 35 St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
aukštų, yra 5 flatai ir štoras. Galit 
pirkti namą su saliunu arba vieną 
saliuną, 2335 'S. Leavitt St.

DUONOS keptuvė, biznis wholesalc 
ir retail, verta $3,000, parduosiu la
bai pigiai, arba manysiu. Biznieriai 
veikite greitai, nes savininkė susirgo, 
850 W. 18 St. Roosevelt 2961.

PARDAVIMUI restaurantas, su 7 
kambariais ant viršaus. Parduosiu 
pig|ai, 3717 So. Halsted St.

PARDUODU kriaučių dirbtuvę, 
greitu laiku. Vato ir siuva nau
jus. Pigiai . Savininkas ne kriau- 
čius, J. Z., 3455 W. 61 St.

PARDAVIMUI soft drink palror. 
Geroj vietoj, ilgas lysas. Pigi ren
da. 3352 So. Morgan St.

Gera vieta dėl real estate ofiso 
ar dėl refreshment stand, renduosiu 
arba parduosiu, su mažu 
mu; mainysiu ant morgičių, 
su bizniu. Reikalingi agentai, 
ta 7115 Archer Avė.

PAUL DAUBARAS 
6500 Evans Avė. 

Tel. Hyde Park 7784

jmokūji- 
namą 

Vie-

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui bučernė ir grosernė; vieta tar- 
fe lietuvių, biznis senai išdirbtas.

arduosiu pigiai. 3352 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katessen geroj vietoj, biznis pelnin
gas. Turiu greitai parduoti už pir
mą teisingą pasiūlymą, 8049 Vincen- 
nes Avė. Tel Vincennes 8831.

PARSIDUODA grosernė su namu. 
Labai geroj vietoj. Priežastis parda
vimo patirsit ant vietos, 834 W, 58rd 
Place.

PARDAVIMUI grosernė ir ken- 
džių krautuvė, priešais mokyklą. 
Geras, pelningas biznis, arba mainy
siu į bungalovv. 1505 So. 49th Ct. 
Cicero, III.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ, 8 mylios j pietus nuo 
Michigan City, gera žemė, 6 kam
barių stuba, kiti budinkai gerame 
stovyje, gražus sodnas, kaina $3,000.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadvvay, 
GARY, INDIANA

MAINAI
Savininkas nori gauti Nprth West 

Side, 4-6-8 flatų namą arba ką jus 
turite? Mainyti 11 apt. kampinj 
murini namą Marųuette Manor, 3-4 
kambarių, rendos $606 j mėnesį. Yra 
garažas, randasi netoli parko, gera 
transportacija. C. Bičiūnas, 2515 W. 
69 St. Tel. Hemlock 5363.

2—5 KAMBARIŲ mūri- 
nis namas, skyrium šildo
mas kiekvienas apt. Specia- 
lė kaina greitam pirkėjui, 
5338 S. Winchester avė. 
$1500 įmokėti.

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS 

100 akrų javų auginimo ir pieninin
kystės farma, 6 kambarių stuba, 
mūriniu pamatu, “carbide” šviesos, 
viStininkas, garažas, komams san
delis, kiaulininkas, Halio, 16
akrų alfalfos, 12 akrų avižų, 45 ak- 
rai dėl komų, 4 akrai dėl bulvių, 2 
akrai dėl agurkų, 6 akrai doržo- 
vėms, 17 akrų miško ir ganyklos, 
upė bėga per kampų farmos, 5 my
lios į 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.

PUIKUS 2 FLATŲ BARGENAS 
5-6 kambarių, mūrinis namas, 

7042 Rhodes Avė., tile vana, aržuolo 
trimas, garu Šildomas, 2 karų gara
žas ,tiktai $13,000, cash, $2500.,tiktai $13,000, cash, $2500.

BANKERS RE A LT Y CO., 
6304 Rhodes Avė., 

Midvvay 1422

4—4 KAMBARIŲ medi
nis namas, 3028 Broad St., 
$500 įmokėti, kaina tik 
$3300. Ja

Turime ir kitų daug bar- 
genų pasirinkimui.

RUBIN BROS.
SAVININKAS parduoda lotą prie 

Perry Avė. netoli 100 St, Gatvė ce
mentuota, kaina pigi. Tel. Pullman 
6984.

SAVININKAS parduoda 2 aukštų 
medinį namą? karštu vandeniu šildo
mą, asbestinis stogas, 2 karų gara
žas, 11346 Forest Avė.

PARDAVIMUI barbernė su namu.
5407 So. Kedzie Avė.

Namų Statytojai

4155 Archer Avė,
Lafayette 8705

PARDAVIMUI 5 akrai geros že
mės, 1 road house, ir 2 kiti budin
kai. Pardavimo priežastis, mirtis 
šeimynoje. Mis. E. Olsen, Forest 
Pine Avė., netoli Archer AVe.

MODERNIŠKA 210 AKRŲ. PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

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

Phone 364

NAšLĖS 2 FL. NAMAS
Turi būt parduotas, modemiškas, 

5-6 kambarių, mūrinis. 
Avė.

6810 Evans 
Tik $11,000, cash $1500.

BANKERS REALTY CO., 
6304 Rhodes Avė., 

Midway 1422

PARDAVIMUI arba mainymui ge
ra farma, su gyvuliais ir padar
gais. F. Kaderabek, Irons, Mich.

FARMOS, virš 100 akrų, skersai 
kelio 
lio.

nuo $3,000,000 lenktynių ke- 
Specialė kaina, $1,050 už i " 
ARLINGTON HEIGHTS 

REALTY CO.
Artlington Heights, III. 

Tel. 316

akrą.

Aš ŽINAU pigiai gerų farmų ant 
pardavimo, taipgi yra visokių farmų. 
Kurie nori mainyti ant namų, pirk
ti ar mainyti, meldžiu kreiptis pas 
mane. Joe Geryba, Scottville, Mich.

PARSIDUODA 40 akerų farma, 
su visais budinkais. Labai gera že
mė ir nauji budinkai, mainysiu ont 
namo Chicagoj arba ir kitoj apielin- 
kėj.

Atsišaukit prie savininko
5644 So. Keeler Avė.

Tel. Hemlock 8688

PARMOS, ŪKĖS
Šitos 2 ūkės stebėtinas bargenas, 

80 akrų ant krantų ežero, molis ir 
juodžemis su budinkais, pelninga 
vieta, $3500.

275 akrų dvarukas, 20 galvijų, 5 
arkliai, 14 kiaulių, 1 mylia į miestą, 
dideli budinkai. Kaina $3500.

P. D. ANDREKUS, 
Real Estate, Pentwater, Mich.

Avė., netoli Archer AVe.
Willow Springs, U.
Willow Springs, III.

A

AKYS PASAKYS 
TIKRA 

BARGENĄ 
VIETA TINKAMA DEL

Roadhousa
Rooming housa
Vištų farma —
PRIE ARCHER IR 

IIARLEM AVĖ. 
. CHICAGO

Trys namai — 18 ruimų, trijų 
karų garažas, ir kiti budinkai, 10 
totų, dideliais medžiais apsodyta, žo
džiu sakant, Lietuvos sodnas.

Turiu tuoj parduoti. Priežastis 
du savininkai skiriasi.

Įnešti reikią tik $2,500. 
šaukit savininką,

Virginia 0566

PARDAVIMUI 5 flatų kampinis 
muro namas, su bizniu, 2-5 ir 3-4 
kambarių, garu šildomas, rendų į 
mėnesį $300, geroj vietoj, kaina, 
$23,500.

7 flatai ir krautuvė, mūrinis, kam
pinis, viskas išrenduota, netoli gat- 
vekarių linijos, mainysiu į bile ka 
mažesnį, bile kur, lotus, farmą, 3-4-6 
flatų namas.

Atsišaukite šiandie ir leiskite su 
jumis pasikalbėti apie kai kurias 
prapertes kurios randasi ant musų

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

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

JOHN G. MEŽLAISKIS, 
2453 W. 71 St., 
Republic 4537

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis namas .pečium apšildomas, ga- 
sas, elektra, ir visi parankamai. 
Taipgi dviejų karų garažas, 2950 S. 
Emerald Avė.

Greitas ir Teisingas 
Patarnavimas

Kas norit pirkt arba mainyt, na
mus, lotus, farmas, arba biznius, 
mainau namus ant farmų, taipgi 
mainau namus ant biznių, kas tu
rit mimą, farmą, totą, biznį ir norit 
mainyti, kreipkitės pas manę, gausit 
greitą ir teisingą patarnavimą, arba 
kas norit gerą bargeną. šitai išsi
maino 2jų flatų muro namas, su 
2jų karų garažu, mainysiu ant biz
niavo namo arba ant bučernės.

IŠSIMAINO 2ją flatų medinis na
mas po 6 kambarius, mainysiu ant 
bučernės.

IŠSIMAINO 2jų flatų medinis na
mas po 6 ir 4 kambarius, ant cimen- 
tuoto pamato, namas randasi Brigh- 
ton parke, mainysiu ant didesnio 
namo, bučernės, automobilio arba 
loto.

IŠSIMAINO bizniavas namas, što
ras su 2 flatais ir 2 karų muro ga
ražu, mainysiu ant bungalow.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 • Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107

Marąuette Parko 
Apielinkėj

Parduosiu arba mainysiu ant
nors mano naują 5 flatų kampinį 
namą, tai yra vienas iš puikiausių 
namų toj apielinkėj; yra 3 flatai po 
5 kamb. 2 flatai po didelius 3 
kamb. ir 3 mašinų garažas, Namas 
štiniu apšildomas, visas aržuolo tri
mas, visuose flatuose įdirbtos lo
vos, gesiniai pečiai, aisbaksiai ir 
bufetas. Visas namas puikiausiai 
išdekoruotas, visi langai ir durys 
apkalta metaliniais stripsais, prieki
niai stepsai iškloti karpetais, visi 
priekinių langų stiklai artistiškai 
išdribti (art glass), geriausia pada
rytas plumbingas, puikus kristal 
elektrikos fikčeriai, šilumos boileris 
ir paipos apdengti. Randasi pui
kiausioj vietoj ant 2851-53 W. 65th 
St., kampas 65th ir So. Francisco 
Avė. Pasaukite arba matykite savi
ninką John Pakalnis (John Pakel), 
6551 So. California Avė. Hemlock 
0367.

ANTRAS PUIKUS PIRKINYS
2 vidutinio dydžio Storai, 6 kamb. 

flatas ir vieno karo garažas. Vienas 
štoras iSrenduotas už $50 mėnesiui. 
Ši vieta yra tinkama dėl grosernės, 
kriaučiaus, dry goods štoro ar bile 
kokio biznio, nes vieta yra labai 
Buiki ir smarkiai auganti, netoli 

larųuiette Parko. Parduosiu arba 
priimsiu j mainus biznj, namą, lo- 
Lūs; arba nedidelę gražioj vietoj far- 
Dių. Matykite arba pasaukite savi
ninką John Pakalnis (Pakel) 6551 
So. California Avė. Hemlock 0367.

TRECIAS BARGENAS
Tai yra 2 namai ant vieno kampo, 

vienas 4 flatų po 5 kamb. medinis, 
antras naujas 4 flatų po 4 kamb. 
mūrinis. Visi flatai pečiais apšildo
mi, randasi geroj vietoj arti Halsted 
ir 67tos gatvės, šį namą parduosiu 
arba priimsiu į mainus gerą biznį, 
totus, arba 2 natų namą. Matykit 
John Pakalnį.

DAR VIENAS
Dabar statomas ant 71 gatvės. 

Tai yra 5 flatai, 2 nedideli štoriukai 
arba galima palikti į vieną ir 2 
mašinų garažas. Parduosiu arba 
mainysiu. Pirkite kol tiktai prade
dama statyti, taip darydami nema
žai sutaupinsite. Pašaukite Hemlock 
0367.

Taipgi jei tamsta manote statyti 
bile kokį namą, dėl teisingo išroka- 
vimo pašaukite mane. Aš statau 
visokius namus bile kurioj miesto 
dalyj. Turiu totų geriausiose vieto
se. Aš parūpinu dėl savo kostume- 
rių pirmus, antrus ir jei reikia tre
čius morgičius.

JOHN PAKALNIS
(PAKEL)

6551 S. Califomia Avė. 
Hemlock 0367 

Generalis Kontraktorius

NAŠLĖ turi parduoti 2 flatų mū
rinį namą, 3337 K. 60 St., 2 karų 
garažas, ėlė ir gatvė cementuota ir 
apmokėta, lietaus lašų vanos, ledau- 
nes, pečiai, du askiri garu šildomi 
boileriai, $3,000 įmokėti, kaina $13,- 
500, 1 flatas dabar yra tuščias, sa
vininkas. 3517 So. Rockwell St., 
Virginia 0742.

PARDAVIMUI Jokių svetainS, 
daržas, yra valgomas kambarys, dvi 
didelės svetainės mitingams, nesvai
ginamų gėrimų parloras ir 4 kamba
rių flatas iš užpakalio, 2 bovvling 
alleys, viskas ant 8 lotų, smarkioje 
ir tirštai apgyventoje apielinkėje, 
South Side, pačiame viduryje Chica
gos, priė karų linijos, netoli trans- 
ferinio kampo, verta $65,000, kaina 
tik $45,000, cash $20,000. Ne į 
nūs.

Agentai nereikalingi.
B. F. BOHAC, 

2641 W. 51st St.

mai

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

PORTAGE PARK
Pardavimui 6 kambarių rezidenci

ja, karštu vandeniu šildoma, kieto 
medžio trimas, 2 vanos, stikliniai 
frontiniai ir užpakaliniai porčiai, 2 
karų garažas, gatvė ir ėlė cemen
tuota ir apmokėta, platus totas, 
naujai dekoruota. šis yra geriau
sis ir didžiausis bargenas Portage 
Parke dabar. Apžiūrėkite prie 
5937 Dakin St., kaina tik $8,000, 
įmokėti $1,000. Matykit savininką, 
5814 Irving Park Blvd. Kildare 
6670.

J. Namon
2418 W. Marųuette Rd 

Phone Prospect 8678 
Chicago, III.

$250 įmokėti — $50 j mėnesį, 
Geriausis bargenas Chicagoj. Jie 
parsiduoda greit, nelaukite, klauski
te Pono Traub. 5 kambarių moder
niški bungalovv, prie cementuotų 
gatvių.
B. CIMACLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

REZIDENCIJOS lotas pardavi
mui, $1,000, 24><125, lotas prie W. 
44 St., netoli ParnelI Avė. Gatvė ir 
šalygatviai cementuoti ir apmokėti. 
Dalį cash, o kitus lengvais išmokė
jimais.

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879

REIKIA senų namų, totų arba 
farmų, mainyti į Chicagos praper- 
tes.' Dabar gera proga gauti gerątęs. Dabar gera proga gauti 
namo i >• Meroj viotoj.

Kreipkitės prie
VVALTER J. PAUL

6601 S. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock ‘238?

C. P. SUROMSKIO 
NAI PARDAVIMUI

MAINYMUI
3 pagyvenimų mūrinis

BARGE- 
ARBA

3 pagyvenimų mūrinis namas su 
visais įtaisymais, kaina $7,000. Savi
ninkas mainys ant bile kokio biznio 
arba totų.

4 pagyvenimų mūrinis bizniavas 
namas ant kampinio toto, tinka bi
le kokiam bizniui, įmokėti $1,500, sa
vininkas mainys ant farmos arba 
loto. *

4 pagyvenimų namas išsimaino 
ant namo mažame miestelyj, nepai
sant kiek toli nuo Chicagos.

2 totų, savininkas mainys ant bi
le kokio namo arba biznio.

Gasolino stotis parsiduoda arba 
išsimaino, geras pelningas biznis.

C. P. SUROMSKIS CO.
REAL ESTATE

3352 South Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Yards 6751
NAUJAS 6 kambarių bungato'v? 

octagon frontu, karštu vandeniu šil
domas, įmūrytas plumbingas, stik
liniai užpakaliniai porčiai, labai mo
derniškai įrengtas, randasi netoli 
Marųuette Parko, prie lietuvių mo
kyklos ir bažnyčios. Šį gerai pas
tatytą bungalow galit nupirkti $1,000 
įmokėjus. Del susitarimo šaukit

Republic 8107 or 8672 
HUNSSINGER & 
WAGNER BROS. 
6019 So. Troy St. 
Savininkai ir Budavotojai

$250 CASH, po $35 j mėnesį ir 
daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

NAUJAS mūrinis namas 2 augštų 
po 6 kambarius, modemiškas, garu 
šildamas, parduosiu arba mainysiu j 
lotą arba biznj. Savininkas, 6101 S. 
Racine Avė,

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

PARDAVIMUI mūrinis bungalow. 
G kambarių, k a r S t. vi vandeniu žilvio- 
mas, aržuolo trimas, 6647 S. Talman 
Avė., kainavo $12,500, dabar $10- 
500. Ne į mainui Veikit greit, 
tikras bargenas.

šaukit savininką.
' ’ Fairfax 9100

O

KLAUSYKIT!
Kam jus be reikalo mokat 

rendų ?
Jus tik už mažą įmokėjimą, 
kitus taip kaip rendą, galite

įsigyti nuosavą namą — 
kiaušį bungalovv Chicagoj, 
puikiausiais moderniškais

pui- 
su 

pa-

rašykit.
Kuponas

CARLSON CONSTRUCT1ON 
COMPANY

10826 S. Talman Avė.
Beverly 9407

Vardas .......................................
Adresas
Telefonas

$500 ĮMOKĖTI 
pastatysim ant jūsų loto 
Bungalows .............. $6,950

2 flatis .... ................ $11,900
3 flatis .................... $15,875
6 flatis ................... $30,000

Modemiški naujos mados.
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockwell St Edgevater 1930

Mes 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis cottage, ant dviejų lotų, gara
džius. Kaina tik $4500, cash $2,500. 
Likusius lengvais išmokėjimais ar
ba mortgage. Greitam pardavimui 
— apleidžiu miestą.

Agentų nereikia.
5443 S. Ridgeway Avė. 

netoli 55th St.
BIZNIAVAS kampas, krautuvė, su 

flatu viršuje, 2 aukštų namas užpa
kalyje ir 2 karų garažas, 1114 W. 
68 St.

BARGENAS. Namas 2 flatų, 6-6 
kambarių, garu šildomas, įmūryta 
vana, knygynas ir ugnavietė. Geroj 
vietoj, gera transportacija, 6223 So. 
Whipple St.




