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Alfred E. Smith de
mokratų nominuo

tas į prezidentus

Ditrichstein, žymus 
Amerikos akto

rius, mirė
29.

Viceprezidentu nomina 
vo šen. Robinsoną

HOUSTON, Texas, birž. 29.
Nationalinė demokratų par

tijos konvencija savo kandida
tu j Jungtinių Valstybių pre
zidentus vėlai vakar vakarą no
minavo Alfredą E. Smithą, 
Nevv Yorko gul>ernatorių.

Kandidatu i viceprezidentus 
išrinktas Arkansaso senatorius 
Josepli T. Robinson.

Guliematoriiis Al Smith yra 
gimęs Nevv Yorke 1873 me
tais. Jo tėvai buvo neturtingi 
žmonės. Dar vaikas būdamas 
turėjo mesti mokyklą ir pa
dėti našle likusiai motinai. Dir
bo kaip laikraščių pardavinė
tojas, aliejaus fabriko darbi
ninkas, žuvies prekiautojas ir 
mėgo dalyvauti- amatoriškuose 
vaidinimuose kaip aktorius. 
Politikos karjerą pradėjo de
mokratų Taminany Hali, ga
vęs pirmą “džiabą” kaip pri- 
saikintųjų posedininkų komi- 

sionivrius. 1903 metais buvo iš
rinktas Nevv Yorko valstijos 
asemblimenu (legislaturos na
riu) ir buvo juo iki 1915 me
tų. Paskui buvo Nevv Yorko 
kauntės šerifu, Nevv Yorko 
miesto aldermenų tarybos pir
mininku ir pagaliau Neyv Yor
ko valstijos guliernatorium — 
keturis kartus. Smith yra ka
talikas.

VIENA, Austrija, birž.
— Auersperge praeitą naktį 
nrdies liga mirė Leo Ditrich- 
slein, pasižymėjęs Amerikos 
aktorius ir dramaturgas, 61 
metų amžiaus. Jis buvo kilęs 
iš Vengrijos.

Hoover pataria bel
gams neleisti pjudo
mo parašo knygyne
Architektas Warren, norėjęs 

amžinai pažeminti vokiečius, 
o išgarbinti amerikiečius, iš
dūmė į Italiją

Zinovjev, Kamenev 
nriimti atgal i 

Kompartiją
Kartu priimti ir kiti 36 buvę 

“opozicininkai”, prižadėję 
Stalinui daugiau nebegriešyt

MASKVA, birž. 29. — Tris
dešimt astuoni komunistai, ku
rie dėl opozicijos prieš Stali
no diktatūrą buvo kartu su 
Trockiu išmesti iš komunistų 
partijos ir ištremti į įvairias 
vietas Europos ir Azijos Ru
sijoje, dabar tapo priimti at
gal į partiją. Jie mat prisipa
žino klydę, klausydami Troc
kio, ir prižadėjo daugiau ne- 
begriešyti.

Tarp priimamų atgal į kom
partiją yra Zinovjevas, buvęs 
kominterno galva, ir Kamene- 
vas, buvęs sovietų ambasado
rius Italijai.

Pasažierinio ir prekių 
laivų susidūrimas

CHATHAM, Mass., birt. 29.
Jūrėse ties Monomoy Point, 

dėl tirštos miglos, susidūrė 
Merchants and Miners linijos 
prekių garlaivis Grecian su 
Eastem Steankship kompani

jos garlaiviu Evangelinę, plau
kusiu iš Nevv Yorko į Yar- 
mouth, Nova Scotia. Žmonių 
niekas nenukentėjo, bet pre
kių garlaivis buvo taip skau
džiai sužalotas, kad teko urnai 
vilkti seklumom Pasažierinis

gvai sužeistas ir galėjo plauk
ti toliau į Yarmouthą.

Kratos ir areštai 
Lietuvoje

KAUNAS. — Naktį iš bir
želio mėn. 4 j 5 d. Kaune pa
darytos kratos pas socialdemo- 
kratus Veimaru), B u t ko raiti ir 
Keimerį. Nieko nerasta. Būt- 
keraitis areštuotas.

Demokratų platfor
ma, kuria jie stoja į 
rinkimų kampaniją

HOUSTON, Tex., birž. 29. 
i — Demokratų partija, nomi

navusi Alfredą E. Smithą kan
didatu į prezidentus, savo pri
imtoje platformoje, kuria ji 
stoja rinkimų kanipanijon, ža
da:

Prohibicijos reikalu — Steng
tis sąžiningai vykdyti Aštuo
nioliktąjį 
mentą ir 
priimtus 
mus.

Žemės ūkio reikalais — Rem
ti kuopei atyvų plėtotę, įsteig
ti farmų komisiją padėti išlei
sti rinkon produktų perviršių, 
bet vengiant valdžios subsidi
jų, ir duoti lygią su kilų pra
monių tarifo apsaugą.

Užsienio politikoj 
panaikinimo karų ir militariz- 
mo; vengti įpainiojamų sąjun
gų su svetimomis valstybėmis: 
ginti amerikiečių gyvybę ir 
teises svetur; nesi maišyt i į vi
dujinius svetimų valstybių po
litinius reikalus, ypačiai Mek
sikoj, Nikaraguoj ir kituose 
Latinų Amerikos kraštuose.

Darbo kapitalo santykiais 
— Pripažįstamas kolektyvinio 
derėjimos principas; darbas tu
ri būt išskirtas iš anti-trustų 
įstatymo veikimo; apriboti tei
sėjų galią teikti samdytojams 
’ndženkšenus prieš darbinin
kus streikų atsitikimais.

Nedarbui palengvinti 
Skirti kreditų įvairiems 
stybės statylx>s darbams, 
bedarbių armijos galėtų 
užsiėmimo.

Imigracija 
gracijos suvaržymo įstatymus 
išlaikyti pilnoje galioj.

Mokesniai — Dar labiau su
mažinti vidaus taksus ir mo
kesnius.

Vandens pajėga, vandens ke
liai ir tvanų kontroliavimas — 
Steigti naviguojamus vandens 
kelius nuo Didžiųjų Ežerų į 
Meksikos įlanką ir j Atlanto 
vandenyną; gerinti vidaus van
dens kelius; imtis reikiamų 
priemonių Mississippi ir Kolo
rado upių potvyniams 
liuoti.

Filipinai — Tuojau 
žinti nepriklausomybę 

nams.

konstitucijos amend- 
visus kitus kongreso 
prohibicijos jstaty-

Esamus

Siekti

val- 
kur 

rasti

imi-

regu-

pripa- 
Filipi-

Šerifas ir 13 kitų suimti 
dėl konspiracijos prieš 

prohibiciją
MICHIGAN CITY, Ind., birž. 

29. —- Vyriausybės buvo čia 
areštuoti Keturiolika asmenų, 
jų tarpe miesto komisionierius 
John Boss, deputy šerifas Frank 
Lapliam ir vienas viešbučio 
savininkas, kaltinami dėl kon- 
sipiraeijos prohibicijos įstaty
mą laužyti.

BANKAS UŽSIDARfi

MEMPHIS, Tenn., birt.
— Dėl žmonių puolimo urmu 
atsiimti sa-vo depozitų, vakar 
užsidarė vietos Liberty Savings 

Ifiank and Trust Company.

29.

LOUVAIN, Belgija, birt. 29.
— Herbert Hoover, kandida
tas į Jungtinių Valstybių pre
zidentus, kuris vis dar tebė
ra Belgijos šelpimo direkto
rius, atsiuntė monsinjorui La- 
deuze’ui, Louvaino knygyno 
rektoriui, kablegramą, pripa

žindamas universitetui pilną 
kompetenciją spręsti, koks pa
rašas turi būt padėtas ant at- 
steigto knygyno trobesio, kurį 
karo metais vokiečiai sugrio
vė.

“ A t stovą u d am as au k oto j a m s, 
sudėjusiems didžiulę dalį pini
gų knygyno trobesiui atsteig- 
ti”, sako savo kablegramoje 
Hoover, “patariu dabartinį gin
čą urnai baigti taip kad iš de
dikacijos butų pašalinti karo 
aitrumai, kad joje atsispindė
tų tikra didžios švietimo įstai
gos dvasia ir kad ji butų pil
name sutarime su pribrendusia 
visuomenės opinija.”

Louvaino knygynas tapo at- 
steigtas amerikiečių fondais. 
Dabar buvo kilęs aštrus gin
čas tarp belgų, su rektorium 
Ladeuze prieky, ir amerikiečių 
architekto Whitney Warreno 
de| parašo ant knygyno. Ame
rikietis Warren jau buvo kny
gyno baliustradoje iškalęs ši
tokį parašą: “Vokiečių siuti
mo sunaikintas; Amerikiečių 

dosnumu atsteigtas.” Belgai 
pasipriešino. sakydami, kad 
toks parašas vėl atgaivintų 
tautų neapykantą, ir rekto
riaus Ladeuze įsakymu jis bu
vo pašalintas. Amerikietis ar
chitektas bandė iš naujo savo 
originali nę baliustradą su kur
stomuoju parašu įstatyti, bet 
.advuze pasišaukė policiją ir 
o padaryti neleido.

Dabar architektas 
apleido Louvainą ir 
į Italiją. Girdėt, kad
dalyvaus ne knygyno atidary
mo iškilmėse, kurios įvyks lie
pos 4 dieną.

Warren 
išvažiavo 
jis nebe-

Vokietijos studentų de
monstracijos prieš 

“tėvynės gėdų”
BERLYNAS, birž. 29. — 

Versalės taikos sutarties pasi
rašymo sukaktinėmis visoj Vo
kietijoj įvyko studentų demon- 
tracijos protestui prieš sutar
timi įspaustą Vokietijai karo 
kaltininkės dėmę.

Berlyne 5,000 universiteto 
studentų priėmė rezoliucijr ne- 
nurimti, kol ta dėmė bus nuo 
tėvynės nutrinta.

BULIUS MIRTINAI SUBADĖ 
TOREADORĄ

LISABONAiS, Portugalija, 
birž. 29. — Port Al .gre imty
nėse su buliais buvo įdukusio 
buliaus mirtinai subadytas vie
nas žymiausių portugalų torea- 
dorių (bulių kovotojų), Joao 
Agnacio. Gelbėdami jį, du ki
ti toreadoriai buvo taipjau 
skaudžiai sužeisti ir vargiai be- 
pasveiks.

HAVANA, III., birž. 29. 
Mason kauntės vyriausybė 
didino dovanas už vilkų ir 
pių šaudymą. Už nušautą 
nų vilką mokSs $10, 
nutį $3; už sena lapę 

jaunutę $2.

pa- 
la-
se-

už jau- 
$r», UŽ

y

[Atlantic and Pacific Photo)

Alfred S. Smith, Nevv Yorko gubernatorius ir demokratų 
kandidatas į S. V. prezidentus.

Meksikos indėnai 
bandė linčiuoti 

“misionierių”

Angliakasiai reika 
lauja baigti ginčus 

dėl algos

Į Angliją atskrido 9 
Italijos karo aeroplanai

HENDON, Anglija, birž. 29 
— Perskridus per Alpių kal
nus, iš Romos atlėkė j Hen 
doną devynių Italijos karo ae
roplanų eskadra.

Tautų taikos kong 
resas smerkia inter

vencija Kinuose
VARŽA VA, birž. 29. — Tarp 

tautinis taikos kongresas šiau- 
dykščioj sesijoj priėmė rezo
liuciją prieš ginkluotą svetimi, 
valstybių intervenciją Kinuo 

se.

Kova su maištinin 
kais Meksikoje

Susikirtime su kariuomene
Guanajuato valstijoj 31 mai 
štininkas žuvo

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
29. — Praneša, kad Džipas 
miestely, Jukatano 
indėnai Landė linčiuoti vieną
Jungtinių Valstybių pilietį, 
“pamokslininką” Johną Pechą, 
bet policijai pavyko jis išgel
bėti.

Pech laikė miniai pamokslą, 
keikdamas indėnus kaip pago
nis ir stabmeldžius ir drama- 
tingai šaukdamas Dievo kerštą 
jiems. Jis prašė dangų, kad 
netikėliams indėnams nubau

sti jis per visą vasarą neduo
tų lietaus, taip, kad visas Ju
katano kraštas nuo kaitrų iš
džiūtų, kad niekas neužderėtų.

šitoks pamokslas taip sukir
šino indėnus, kad jie pakėlė 
riaušes ir taisėsi pamokslinin
ką nudaigoti. Laiku betgi įsi
maišė policija ir jį išgelbėjo.

MEKSIKOS MIESTAS, birž 
29. — La Mulitoj, netoli nuc 
San Jose Iturbide, Guanajuat< 
valstijoje įvyko smarkus susi
kirtimas tarp federalings ka 
riuomengs skyriaus ir maišti
ninkų būrio. Kautyngs traukė 
si per tris valandas. Dvide
šimt šeši maištininkai buvo 
kauti; o 

laudamos, kad John L. Lewis,1 tų pėdų 
internacionalinis United Mine 
VVorkers of America preziden- _ .

JOHNSTON CITY, Ilk,
29. — Vielos angliakasių

birt, 
uni-

valstijoj, jos išleido atsišaukimą, kuriuo 
ragina vadus baigti ginčus dėl 
algos 12-ine distrikte.

Prieš keletą dienų vietos uni
jos priėmė rezo

Areštuoti “Komsomol- 
cai” Panevėžy

PANEVĖŽYS. — Naktį iš 
drželio 4 į 5 d. Panevėžy su
imti: Rajackns įsakas, Radom- 
skis Povilas, Einbinderis Tu- 
bias, Steinaitė Dveira ir Ma- 
lanis Jonas. Jie visi kaltinami 
esą komunistų jaunimo sąjun
gos Panevėžio palaikomo val
dybos nariai.

Sąryšy, su 
želio 6 j 7 
dar kratos, 
sas Icykas,
das, Vcnclauskas Petras, Pa- 
šuipa Pranas ir Višniauskas 
Vladas, kaltinami priklausą 
prie komunistų partijos Pane
vėžio kuopelės.

tuo, naktį iš b*ir- 
d. buvo padaryta 
Dar suimti Libe- 
Rimkevičius VIa-

Chicagai ir apiallnkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Veikiausiai bus gražu; nedi
delė temperatūros atmaina; 
vidutinis žiemių krypties vė
jas.

Sekmadienį 
siuotumas; 
būt lietaus.

Vakar temperatūros 
tarp 58° ir 61° F.

šiandie saulė teka 6:17, lei- džiasi K :29. NtCriuo 
3:19 ryto.

didėjąs debe- 
apie vakarą gali

buvo

loidžiii^i

diuciją, reika-Į penki sugauti ir 
sušaudyti.

nu- 
ant

tas, sušauktų internacionalinę PrifiS 10 dieUŲ matę 
poiicy komisiją tiksiu atpaiai- Amundseiuį skrendant 
duoti įvairias distrikto organi- ■■■—-—
zacijas nuo dabartinio nusista- ’ OSLO, Norvegija, 
tymo ir leistų algų normavi
mo komisijai daryti sutartį su salos į Harstadą žvejų laive 
kasyklų savininkais kad ir ma-* įgula sako, kad birželio 18 die 
žesne, nekad Jacksonvillės, ai- ną jie matę skrendantį žemai 
gų norma.

birž. 29
— Grįžusio šiandie iš Meški

apie dvidešimt keturias my
lias nuo j žiemių vakarus nut

Graiky ministerių ka-'Meiįk4 salos- aeroplaną ir ma
binetas rezignavo

ATĖNAI, Graikija, birž. 29.
Finansų ministeriui Kafan- 

darisui rezignavus, šiandie at
sistatydino ir visas Graikijos 
kabinetas.

Manoma, kad naują vyriau
sybę Sudaryti bus pakviestas 
liberalų partijos vadas Venize- 
los, jau pirmiau buvęs 
teriu pirmininku.

ną, kad tai buvęs Latham ac 
r< planas, kuriuo kap. Roald 
Amundsenas ir jo draugai bu 
vo išskridę iš Norvegijos j 

Špicbergeną.

Aviacijos nelaimės

minis-

Japonija remia Hughe 
są Tautų tribunolan
GENEVA, Šveicarija, birž. 

29. — Sužįnota, kad Japonija 
žada Tarptautinio Haagos tei
singumo tribunolo nariu no
minuoti buvusį Jungtinių Val
stybių sekretorių Charlesą 
Hughesą, jei tik gausianti 
tikrinimą, kad jis sutiks.

NEW YORKAS, birž. 29. — 
Jų aeroplanui susikūlus Rock- 
away aerodrome, Judson Mil 
Icr iš Westfield, N. J., paša 
žierius, užsimušė, o pilotas A 
Laforge skaudžiai susižeidė.

MOUNT PLEASANT, Iowa 
birž. 29. — Netoli nuo Way- 
lando, aeroplanui nukritus že
mėn, pasažierius Roy Kauf- 
man užsimušė, o pilotas Char
les Payol pavojingai, turbut 
mirtinai, užsigavo.

už
SMARKI AUDRA TENNE- 

SSEE IR KENTUCKY

Uždarytos darbininkų 
organizacijos Lie

tuvoje
KAUNAS. — Panevėžio mie

sto ir apskrities Viršininkas 
pranešė Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos Centro Komite
tui, kad šių metų gegužes in. 
25 d. uždaryta L. S. D. P. Pum
pėnų organizacija.

Panašius raštus gavo ir Ben
dros Darbininkų Profesinės 
Sąjungos Centro Valdyba apie 
uždarymą tos sąjungos Pane
vėžio II ir III skyrių.

Apskr. Viršininko praneši
mu šios organizacijos uždary
tos “kaipo neveikiančios”.

Įdomu butų žinoti, kurios 
aplinlcyl-><5s neduoda joms -veik

ti?

NASHV1LLE, Tenn., 
29. 
lietaus ir 
smarkumu turėjusi tornado 
pobūdį, didelės žalos padarė 
Tennessee, taipjau ir Kentucky. 
valstijose.

Siautus praeitą 
vėjo audra, 
turėjusi

.birt, 
naktį 
savo

—--------------- s
Socialdemokratas iš

tremtas j Varnius
KAUNAS. — Birželio 4 

buvo areštuotas Kauno gyven
tojas socialdemokratas Butke- 
raitis Adolfas. Birželio 10 d. 
jiš ištremtas 6 mėnesiams į 
Varnių koncentracijos stovyk
lą.

d

ELIZABETH, N. J., birž. 
29. — Prohibicijos agentai 
konfiskavo čia Atlantic Coal 
* l,r U>istillates kompanijos 
įstaigą, vertą $1,500,000.

Argentina nekokios 
Monroe doktrinos

nepripažįstanti
Taip pareiškia Argentinos pre

zidentas, kuris sako, tos dok
trinos ir nė viena kita Ame
rikos valstybė nėra pripaži
nus

BUENOS AIRES, Argentina, 
birž. 29. — Respublikos prezi
dentas Alvear, prieš pasitrau
kimą, paskutiniame savo pra
nešime vėl pareiškia, kad Ar
gentina nepripažįslanti jokios 
Monroe doktrinos. Monroe 

doktrina esanti tik Jungtinių 
Valstybių politinė deklaracija, 
kurios jokia kita Amerikos 
valstybė nėra pripažinus.

Prezidentas Alvear taipjau 
pareiškia, kad Argentina esan
ti priešinga stiprių valstybių 
intervencijoms j mažesnių val
stybių reikalus. Kiekviena 
Amerikos valstybė, kad ir dar 
taip maža butų, turinti teisę 
spręsti savo likimą ir kurti sa
vo ateitį tokiomis priemonė
mis, kokias jos žmones pasi
renka, be jokios svetimųjų glo- 
’jos ir maišymosi. v

Mirė, vos grįžęs- iš poli
tinio trėmimo

L1SABONAS, birž. 29. — 
Koimbroj mirė Aivaro de Cas- 
iro, buvęs Portugalijos minis- 
teris pirmininkas. Jis ką tik 
buvo sugrįžęs iš ]>olitinio trė
mimo Paryžiuje.

•r*** - ■* 1 -.i - - i p-1 '

Katastrofingi potvy
niai Japonijoj

100 žmonių neteko gyvybių;
1,500 namų ir 70,000 akrų 
užlieta
OSAKA, Japonija, birž. 29. 

— Paskiausiais pranešimais, 
vakarinėj Japonijoj, kur kilę 
dideli potvyniai daro milžiniš
kos, žuvusių žmonių skaičius 
siekia arti šimto.

Nuo potvynių ypačiai nuken- 
tėjo Kiušu, kur pusantro tuk- 
itančio namų ir 70,(X)0 akrų 
dotas vandens užlieti.

Lietus užtvindė Rock- 
fordo miestą

ROCKFORD, III., birž. 29. 
— Latakais pylęs per tris va- 
andas, lietus praeitą naktį už
tvindė gatves ir užliejo dau
giau kaip tris šimtus rusių ir 
kelnorių. Kaikuriose miesto da
lyse vandens buvo tris pėdas 
gilumo. Keli šimtai telefonų 
sugadinta.

McALESTER, Okla., birž. 
29. — Pasmerkti už žmogžu- 
Jybes, elektros kėdėj čia tapo 
nužudyti Wialter Wiggers ir 
Theodorc Bruster, balti, ir Wil- 
lie O’Neil, negras.

Politinių pabėgimas iš 
Varnių Sibiro

Kauno “Liet. Aidas” 105 nr. 
praneša:

“Naktį iš 10 į 11 birželio, 
pasinaudodami audra, pabėgo 
š Varnių Koncentracijos sto
vyklos perkirpę spygliuotas vie
lų tvoras devyni inteYnuoti pi
liečiai: Markelis Jonas,. Mar- 
jinkevičiiis - Juozas, Gilinskis 
Tonas, Vaišėta Alfonsas, Ruš- 
kys Teofilius, Radys Nckody- 
mas, Stepaitis Jonas, Daškus 
Vladas, Matutis Nekodimas.

Pabėgėliams sulaikyti, pada
ryti atatinkami žygiai. Pasku- 
tinčmis žiniomis, čta&i i£ 
gusiųjų jau yra suimti”.



NAUJIENOS, Chicago, IU. ' ‘ šeštadienis, birž. 30, 1928

Į KORESPONDENCI JOS Į

Grand Rapids, Mich
Ar galima tikėti bolševikų 

spaudai?

Man jau ne vienų kartų teko 
susiginčyti su daugeliu žmonių, 
įurie sako, kad bolševikų spau
da skelbia melus. Mano supra
timas buvo, kad visgi laikraštis, 
kokis jis nebūtų, turi teisybės 
prisilaikyti, nes to reikalauja 
laikraštinė etika. Bet mano 
apsirikta.

štai paimkime “Vilnies” No. 
141, pirmadienio laidų, “birželio 
11 d., o pamatysite ant pirmo 
puslapio tokių žinių: “Dviem 
SLA. nariams gražinta įmokėti 
pinigai, taipgi padengta visos 
bylinėjimosi išlaidos apie du 
šimtai dolerių”. Taipgi toj pa
čioj žinioj pasakyta, kad esųs 
melas, jog K. Jakimavičius 
prakišo teisme savo bylų. Tai 
matote kokias žinias “Vilnis” 
ir panašus šlamštai teikia savo 
skaitytojams.

K. Jakimavičius niekad nebu
vo SLA. narys ir juo nėra. Jis 
kuopų patraukė teisman ne už 
įmokėtus pinigus bet buk neva 
už apšmeižimų. Jau laikraš
čiuose buvo ne kartų rašyta už 
kų jis skundžia. Bet K. Jaki
mavičius teisme prakišo ta by
la, nieko nelaimėdamas; tie teis- 
mo rekordai neišdils šimtus me
tų ir kuopa gali gauti bile die
nų tuos rekordus ir parodyti, 
kad ji laimėjo. O K. Jakima
vičius kų gali parodyti? Nie
ko. Jis išsižadėjo ir tų 10,000, 
kurių jis pirma reikalavo, taip
gi išsižadėjo ir atšaukimo to 
“šmeižto”, tikriau sakant, tie
sos, ko pirma reikalavo. Šitie 
trys dalykai rodo, kad K. Jaki
mavičius visiškai pralaimėjo.

J. Adomaitis kaip tik pama
tė, kad vienas jo kolega praki
šo, taipgi nusigando ir pradėjo 
taikos reikalauti, bet neva statė 
šiokius tokius reikalavimus. Te- 
čiaus kuomet jų advokatas Ga
brys patarė geriau 
negu eiti į teismų, 
kad nieko nepeš, 
taika pasirašyta.
metė keletu dolerių jų advoka
tui, bet jokių kitokių atmokėji- 
mų negavo. Tai kur jau čia 
bolševikiškos spaudos logika 
skelbti tokius niekus, kad SLA. 
atmokėjo jų įmokėtus pinigus, 
kuomet vienas visai nebuvo 
narys, o dabar ir J. Adomaitis 
išsibraukė kaip reikėjo 25 cen
tus bausmės užsimokėti.

Susitaikinti kuopos valdyba 
visuomet sutiko ir pradžioj. 
Kuomet teismas buvo tik užve
stas kuopa norėjo susitaikinti, 
nes kuo|>os valdyba dirba SLA. 
60 kp. be jokios algos, išski
riant finansų raštininkų ir kuo
met žmonėms reikia 
išlikti ir po teismus 
tai nė vienas 
Bet bolševikai 
nenorėjo taikintis. Vienas tur
būt manė gausius dešimtį tūk
stančių dolerių, o kitas iš SLA

moliai su daktaru priešakyj.
Pažinkime ir mes juos.”

Na, pažiūrėkime, kiek Kala
kuto čia teisybės pasakyta. Jis 
sako, kad prie Operos Choro 
yra susispietę sandariečiai. Tai 
netiesa. Chorui priklauso apie 
40 narių, iš kurių tik keturi 
tėra sandariečiai. Likusieji — 
socialistai, bepartyviai, bolševi
kai ir katalikai. Kai kurie ka
talikai pardavinėja choristams
net savo parengimų tikietus. žmona ir p. Domasevičia su šei-

Primetama, kad sandariečiai myna; iš Collinsville, III., p.
Bet narių kišenius'renga iš katalikų biznierių ap- Juozas Lankutis su šeimyna,

East St. Louis, III

Pavyzdingos varduvės

Birželio 24 d. p. Yočiaus sve
tainėj įvyko labai iškilmingos 
Jono Zičkaus ir jo sunaus, Jo
no, varduvės. Svečių buvo net 
iš trijų miestų suvažiavę. Iš 
St. Louis, Mo., p. Fr. Bukaus
kas su žmona, p. Norvilą su

savo pomirtinę, bet jų svajonės 
nuėjo niekais.

Bet čia ne tame dalykas. 
Tikras jų skundimo tikslas bu
vo tas, kad kaip nors kuopos iž
dų ištuštinti taip, kad kuopa 
negalėtų savo atstovo į seimų 
nusiųsti. Ir reikia pasakyti, 
kad kuopos iždų jiems pavyko 
patuštinti. I 
jiems nepavyks niekada ištuš-1 garsinimuSt <jia juk irgi nėra ir iš East St. Louis, III., p. S. 
tinti. Štai į Seimų išrinko 8 jokįo prasižengimo. Kaip jau Yocius su šeimyna, p. Burokas 
delegatus ir buvo manyta visus ( mįngjaiI| chorui priklauso viso- su žmona, pp. L. Bukauskas ir 
siųsti, bet keturi delei tūlų pažvalgų žmonės, neiš- P. Majauskas su savo šeimo- 
priežasčių negalėjo važiuoti, o įmant 
kuomet pavaduotojų nebuvo i^-l^aro biznį 
rinkta, tai pasiuntėm tik ketu-' 
ris. . Draugai susiėję metė po’ 
dešimkę ir yra kelionė; Jeigu 
butų važiavę visi 8, tai ir vi-r 
siems butų sumetę. ' 
ševikų pas i mojimas ant SLA., 
tik paskatina rimtesnius narius 
prie darbo tos organizacijos la
bui. i

Prie užbaigos da turiu tarti 
kelius žodžius 
J. Adomaitis

susitaikinti, 
nes matė 

tai ir likosi 
Kuopa pri-

iš darbo 
valkiotis, 

nenori, 
pradžioj

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip
Pleitos taip pigiai kaip
Fleitos pataisomos už

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 Wcst Chicago Avė.
Kampas Milvvaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

kaip

$1
$7.50
$1.50
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I Per Taupymą į Turtą — |
SISTEMATINIS taupymas žinomo* sumos 
gų taupinimo skyriuje, tokiame stipriame

pini- 
ban- 

ke, kaip musų, į trumpų laikų pasidaro nemaža 
suma pinigų. Tų sumų pinigų galima uždirbti 
perkant musų 6% ir 6*/2% Pirmų Morgičių Auk
sinius Bonus. Nieko nėra geresnio ir saugesnio 
kaip real estate bonaį.
Tuos bonus su kitais savo .brangiais dokumen
tais, galite padėti į musų apsaugos skrynutes — 
Skrynutės po $3 į metus.
PERRIŠKIT SAVO TAUPYMŲ SĄSKAITĄ 
į šį bankų be pražudymo nuošimčių. Mokėsime 
nuošimčius už padėtus taupymui pinigus nuo 1 
liepos, jei padėsite prieš liepos 15 dienų.žmonės, neiš- P. Majauskas 

katalikų. Choristai mis; be to, dar vienas ameri- 
visokiems biznie- konas, kuris pasakė gražių pra- 

riams, tad nuo jų ir tikisi ap- , kalbą. Jis pagyrė lietuvius, 
garsinimų gauti. Į kad jie taip gražiai ir pavyz-

’J Negražus primetimas, kad dingai surengė varduves. Vaka- 
, svečiai išreiškė 

Čiama Bostono “geltonlapiu”, o1 savo linkėjimus pp. ^ičkams. 
neduodama p. P. Petreliui, ka
dangi pastarasis yra katalikas, 
—neturi jokio pamato. Buvo 
laikai, kada sandariečiai net 
savo parengimams spaudos

Taigi bok' buk «I>**udos darbai yra siun- rienę valgant,

štai apie kų
buk išsireiškęs darbus davė p. Petreliui. Cho- 

vienam žmogui, kad byla jam Isl,audos darbus taiP ')at 
i' atliko p. Petrenas.

Tad kaip galima pavadinti tų1 
'Kalakuto negražų užsipuolimų?' 
Geram katalikui netinka kata- 
likšikame laikraštyj rašyti ne
tiesų apie artimų savo.

Tačiau manau, jog išminint- 
gi žmonės į tuos prasimanymus 

; nekreips jokios domės. Detroi- 
i tiečiai visi žino, kurie tik nori 
; žinoti, kad Operos Choras jo- 
1 kiai partijai nepriklauso. Jame 
i gali išsitekti ir gtažiai sugy-

Po to griežė p. Savickio mu
zika. r

Malonu yra, kuomet lietuviai 
moka taip gražiai ir kultūrin
gai linksmintis.

—W. Domaševičius.

HOME BANK & TRUST CO
Ashland Avė., kampas Division St.
Žinomas bankas, kuris eina stipryn kasdie

Atdarą* utarninko ir subatos vakarai* iki 8 vai.____________ ____
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Garsinkities “NAUJIENOSE”

Detroit, Mich

vilkais avies kailyj. Bet tos P*-|venti visoki žval lietuviai 
stangos tegul būna žinomos _j Ambrosc.

nieko nekaštuojanti. Mes gi 
visi žinom, kad advokatas už- 
dykų nedirbs. Tai kas gi juos 
finansavo?—S. Naudžius.

Kažkoks Kalakutu pasirašęs ( 
korespondentas “Darbininko” j 
43-me numeryje ve ką rašo:! 
“Sandariečiai, susispietę prie' 
Operos Choro, stengiasi būti i

užtikrina ilgesnį išlaukinį džiaugs 
mą per vasaros mėnesius. Jis pa 
liuosuos jus nuo nevirškinimo, men

nas gajumo ir turėsi smagumo išva- 
»- Nėra geresnio -pilvo I

VMT.
© 1023, Th« American Tobacgo Co., Munųf<<l'urar»

AurM^nUiljinBii iriBMnnž

ĮgnniiiiiiiviiiiiiimitfBUiiiT

Prima Donna 
Metropolitan Opera Co.

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku—pirma, 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus.

VO&I*? . . .
10.264 daktarai birželyje 1027 m. rašė, kad Lucky 
Strike* mažiau erzina jautrias gerkles, negu 'kokie kiti 
cigaretai.

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo —* Nei Jokio Kosulio.

vįešai. Sandariečiai rengdami 
vakarus landžioja rinkdami pa
garsinimus iš katalikų biznie
rių. Prašo klebono garsinti, su 
plakatais visur lenda prie ka
talikų, o visus spaudos darbus 
siunčia savo geltonlapiui į Bos
tonų ‘Sandarai’, nes Detroite 
spaustuvninkas katalikas P. < 
Petrenas, tai kaip sandariečiai ko apetito, užkietėjimo, pajusi pil-j 
roms. Bet dėl savo paiamos davimuose. Nėra geresnio -pilvo i 
lenda pas katalikus. O tai gud- Į toniko. Visose Aptiekose._______

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS

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

j Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Berengaria A q ui tania Mauretania

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

CUNARD U

New Yorko į 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

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

3700 So. Spaulding Avė. Chicago, Illinois
Tęl. Lafayette 2584
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Drabužių kandys padeda 
kiaušinukus, kurie išsivysto į 
kirminukus, ėdančius drabu
žius. 'lai gali atsitikti bile me
tų sezono. Bet artinantis šil
tam orui kandys pasidaro labai 
veiklios ir jų kiaušinukai grei
čiau išsiperi. laibai šiltuose 
namuose aplinkybės joms ly
giai prielankios, kaip ir vasarą, 
šeimininkė turi netik prižiūrė
ti vartojamus drabužius, bet 
turi specialiai prisirengti prie 
atitolinimo blėdies, kurią kan
dys padaro, kada reikia vasarai 
padėti visus vilnonius drabu
žius ir kitus dalykus.

Bandys rišti gatveka- 
rių klausimų

visuomet drabužius 
švariai, nuolat juos 
valant ir prieš saulę

Kandžių kiaušini)-

Koncesija gatvekarių opera- 
vimui jau pernai užsibaigė, bet 
gatvekarių klausimas tebėra 
neišrištas. Netik neišrištas, 
bet net nė kiek to klausimo 
rišimas nėra pažengęs. Ką 
miestas pasiūlo, tą gatvekarių 
kompanija atmeta, o ką kom
panija pasiūlo tą miestas atme
ta. Ir taip viskas trinasi ant 
vietos. Gatvekhriai yra ope
ruojami laikine neaprybota 
koncesija. Bandė valstijos 
gislatura rišti tą klausimą, 
irgi nieko neišėjo.

le- 
bet

AUCTION
Išsirinkite Sau (LIC1TACIJA)

Tinkamą Nosį

Gražiai sutiko

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Ricker’s
Ricker’s
Ricker’s

REZIDENCIJŲ LOTAI, BIZNIAVI 
LOTAI IR BUNGALOWS

(Pacific and Atlantic moto]

Virginia Browne Faire, kino 
aktorė, kuri reikalauja divorsą 
iš savo vyro, Virgil Dougherty.

Musų žinomi plastic chirurgai 
pertaisys jūsų nosj pagal* jūsų 
veidą. Nežiūrint kaip kreiva jj 
butų arba stora, jiįs galit tu
rėti tinkamą nosj su pagelba 
be skausmo pataisymu. Ir tai 
užims tik dvidešimt} minučių. 
Neliks Jokių ženklų. Specia
liai pigios kainos. Mes taipgi 
žinomi ir dėl kitų pertaisymų, 
kaip tai: prašalinime gymio 
ženklų, rauplių duobių, atitai
syme kreivų akių, atjauninime 
senų veidų ir 1.1. Kainos la
bai pigios.

Subatoj, birželio 30, 2 vai. 
po pietų

Pasitarimas bu miiHų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jet ahriųalte ntivo maf.ų fotografijų arha 
fotoąrąfljoa proof. 1 tai biiH atkreipta 
upeelnlė titydu. VImI liti Akai greit atsakomi.

American Institute 
of Plastic and Pociai Rejuvenation 
Suhe 720 State-Lake Bidg. 190 N. State St.

Telephone State 5156 Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, IU.
I starojo žingsnio kompanija ir 
stversis, nes čia jai bus leng
viausia laimėti.

Prekybos komisija aštriai 
pabarė Chicagos miesto vald
žią, kad ji labai mažai rūpino
si atremti kompanijos reikala
vimą pakelti važmos kainas, 
nors tas pakėlimas kaip tik bu; 
tų lietęs visus Chicagos’ gyven
tojus, kurių interesus miesto 
valdžia visuomet privalo ginti.

—Na, Pranai, ką sakė tavo 
žmona, kai vakar iš ryto sugrį
žai namo?

—Ar žinai, broliuk, ji mane 
gėlėlmis sutiko!

—Ką tu sakai? Tai geramu- 
lis! O iš kur toji mėlynė ant 
kaktos ?

—Mat, ji ėmė bert į mane 
gėlėmis su visais jų puodeliais 
ir lėkštėmis.

Keikia 
užlaikyti 
šepečiu 
vėdinant,
kai labai švelnus ir šepetis juos 
iššukuoja. Reikia gerai išva
lyti kampus, siūles ir kišenius. 
Jei drabužiuose, kurie yra pa
dedami vasarai, yra kokių plėt
iny, kandys tuojaus Į juos įsi- 
mes. Jei drabužiai bus gerai 
šepečiu iššukuojami nors kas 
dvi savaiti, abejotina ar kan
dys prie jų kabintųs. Sykį juos 
išvalius, reikia juos nuo kan
džių apsaugoti, jei nebus 
per vasarą vartojami, suvy mo
jant juos tuojaus į popierą ar 
sudedant į tam tikras skrynias 
kur kandys negalėtų įsigauti.

Beveik visi yra apsipažinę su 
įvairių rųšių maišais, kuriuos 
galima pirkti vasaros laiku, šie 
maišai jei neapiplyšę ir jei at
sakančiai vartojami, yra labai 
gerai apsaugoti drabužius nuo 
kandžių. Jie neturės jokios 
vertės, jei drabužiai su kandi
mis bus į juos įdėti, nes jie jų 
neužmuš. Jei bent kiek api
plyšę, nors ir labai mažai, jau 
nebetinkami drabužiams dėti, 
nes kandys į juos jau gali įsi
gauti.

City Club pastangomis 
bar susidarė 
masis komitetas”, 
bandys rišti gatvekarių klausi
mą. Į komitetą Įeina įvairios 
moterų organizacijos, kliubai, 
Chicagos Darbo Federacija, biz-|sav() nuosprendį, 
nierių ir fabrikantų draugijos, 
Mokytojų Federacija, Public 
Ovvnership League, bankierių 
federacija ir daug kitų visuo
meninių organizacijų, taipjau 
miesto tarybos ir gatvekarių 
kompanijos atstovai. Tas komi
tetas bandys rišti gatvekarių 
klausimą visąpusiai, kaip ge
riausia diktuoja Chicagos rei
kalai, taipjau atsižvelgiant ir Į 
įvairių interesų reikalavimus.

Ar pasiseks tam komitetui 
patenkinti visus reikalavimus 
ir pagalios išrišti labai painų 
gatvekarių klausimą, tai tik 
ateitis parodys.

Komiteto laikiniu pirmininku 
liko išrinktas S. J. Duncan- 
Clark, City Club vice-preziden- 
tas, sekretorių gi Noble W. Leel

da- 
piliečių pataria- 

kuris irgi
Kompanija bėgyje 30 dienų 

gali kreiptis prie komisijos ir 
I prašyti išnaujo persvarstyti 

Jeigu josios 
prašymas liktų atmestas, ji ga
li kreiptis į valstijos teismus.

Arba kompanija gali tuo-

ma su skundu, kad buk nori
ma jos turtų konfiskuoti, nes 
neleidžiama jai semtis užtek
tiną pelnų. Veikiausia šio pa-

TEISINGAS 
PATARNA

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

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsted St.
Phone Yards 6751

Paprasta viniojimul popiera 
yra gera, arba keli laikraščio 
lapai. Kandys per popiera ne
gali Įsigauti. Dėlto, jei vilno
niai ir kitokie dalykai yra nuo 
kandžių paliusuoti, galima juos 
suvynioti į viniojamą popierą 
arba i laikraščius. Yra toks 
įsitikinimas tarp žmonių, kad 

kuris 
spaus- 
popie- 
gerai.

Elevatoriai pralaimėjo 
neleido pakelti važ

mos kainų;
prekybos 

atmetė 
kompanijos

komisija
Chicagos
Chicago

įrėplioti per juos. Prabū
tai p suvyniotus galima pa- 
be baimės kad kandys j 
kada įsigautų. Kad užmu- 

kurie kartais

kandys prisibijo rašalo, 
vartojamas laikraščiams 
dint. Tas netiesa. Bile 
ra, jei nesuplyšus, yra
Tiktai reikia galus gerai už
lenkti, kad kandims nebūtų ga
lima 
žius 
dėti 
juos
šus kirminukus, 
galėjo užsilikti, galima, vinio- 
jant, pridėti naftalino, kuris 
juos tuojaus užmuš.

Svarbiausias dalykas varto
jant naftaliną, jei norima, kad 
jis kandis užmuštų, tai tas, kad 
drabužiai turi būti taip suvy
niojami ar padedami, kad naf
tai i no garas negalėtų išeiti, nes 
kitaip jis nieko negelbės.

- (FLIS).

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje

ij

D

po-

Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatinis 
sekimas nau
jų išrad i m ų 

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

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

Illinois 
vienbalsiai 
elevatorių 
Hapid Transit Co. reikalavimą 
leisti' jai pakelti elevatorių važ
mos kainas apie 20 nuoš.

Dabar yra mokama po 10c 
už vieną tikietą, arba 25c už 
tris tikietus ir $1.25 už savai
tinį pasą, su 
savaitę gali 
riais kiek tik 
gi reikalavo
25c tikietus ir savaitinius pa
sus ir palikti vien tik 10c kar
terį, kas butų sudarę pakėli
mą važmos 
20 nuoš.

Komisija 
kompanijos
nepamatuotas ir kad tie nupi- 
ginimai tikietuose paakstina 
žmones tankiau važinėti eleva
toriais, kas ir didina kompa
nijos pelną.

J. V. Barkauskas 
Fotografas 

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

me atsilankyt.
4090'/z Archer Avė.

Tek Lafayette 0265

Vardas
Adresas

i... . ................ ..... i..... i.... ...... i.......... i

KUPONAS
Lilymoor, 5, N. La Šalie St.

Malonėkite atsiųsti man “auto route 
žemlapį

♦jiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiim

LILYMOOR
KVIEČIA JUS!

Vienatinės Vasarai Resort cottages, kurios teikia 
VISUS miesto patogumus

LILYMOOR
Puikiausi vasarai resortai turi jūsų parankumui 

sekamus dalykus:
Swiss Chalet Clubhouse, ką tik užbaigta ir gata

vai įrengta.
Privatinį golfo lauką VELTUI dėl cottage ir lo

tų pirkėjų.
šokiams svetainę, Tennis, žuvavimą, “Quoits”, 

(Ritinio mušimas), Laiveliais važinėjimą, Maudynes 
ir Kroket.

JŪSŲ vasarinė cottage yra dabar gatavos į 
LILYMOOR. Pamatykit gražias DUTCH COLONIAL 
TIKTAI $568, gatavai įrengtos su sieteliais porčiai. 
Dideli lotai, taip pigiai, kain $120.

Neužmirškite, kad randasi tik VIENUI VIENAS

LILYMOOR
Atvažiuokit nedėlioj. Tik viena valanda važiavimo 
nuo Chicagos. Paimkit Rand Boad (cementinis ke
lias), tiesiai prie cementinių vartų, įėjimas į kliubą, 

2 mylios į rytus nuo McHenry.
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iki Brookficld
iki LyonH 
Ogden Gardens. 

Brookficld, III.
IŠPARDAVIMAS ĮVYKS 
NEŽIŪRINT LIETUS AR 

SAULĖTA
OGDEN & CUSTER AVĖS. 

BROOKFIELD, ILL.
Imkit C. B. & Q. geležinkelį iki 

Brokkfield. Žemė randasi 3 blokai 
j pietus West Town eleetrie iki 
Lyons, persėskit ant buso.

Automobiliais kelias, Ogden Avė. 
tiesiai iki savasčių.

Tai yra tikra proga nusipirkti ge
ros žemės jūsų nustatytomis kaino
mis.

LOTAI BUS IŠPARDUOTI 
BARGENU KAINOMIS JŪSŲ 
PASIŪLYTA KAINA — BUS 

MUSŲ KAINA
Yra suros, vanduo, gasas, elektra, 

salytakiai, išmokėjimais.
Del smulkesnių informacijų šauki

te Lawndale 0675.
Atrba atsišaukite į ofisą,

8730 OGDEN AVĖ. 
KONRAI) RICKER, 

savininkas,
2458 St. I>ouis Avė.

R. E. Cross & Co.
Realty Auctioneers 

139 N. CLARK CT., 
CHICAGO, ILL.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi
ni mo 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
Jums gali būt grą- J 
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp- k 
niems organams. \ L 
Atsilankykit dėl pa
sitariu o dėl bile ko
kios ligos arba silp- x 
numo.

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Irrklte elevatorių Iki penkto aukAto. Vyrų 
priėmimo kambarys 606,—Moterų 508. Ofl- 
so valandoH kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. Nedėlipmia nuo 10 ryto iki 1 
piet. T...............~ ‘ ~ ’ —ryto iki _ _______ _____ _
Dvidešimtis penki metai tame name

suirę vyrai

_________  ___ PO
Pancdčlyj, Spredoj ir Bubate j nuo 10 
ki H valandai vakare.

■XxxxxxxxxxxxKXXXxxxxxxxx:  p

Reumatizmas

kainos vidutiniai

daug brangiaus

Wnxmixxxnxmxxxixmr

kuriuo per visų 
važinėti elevato- 
nori. Kompanija

H
H
H 
H 
H

H 
H 
M 
►0nusprendė, kad

reikalavimas yra

H

M

M

Atwater Kent, 7 tūbos už $77
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M
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H
H

M 
M

šitas grojiklis pianas ver
tės $700, už $295.00.

Nauji modeliai Gulbranscn 
pianų. Kainos $290, $450, 
$700.

Majestic 62, 8 tūbos 
už $99.50

H

H

MŪRINIS arba MEDINIS
fl* 4 A įmokėti — kiti lengvais ii- 
4* I U mokėjimais i 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas 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 į priemiesčius. Prisiųskite . 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ......-........... ..................... ........
Adresas .......................~_______ ___

Quaiity Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Evanston

Rogers Park 8270
Tel. University 3950 arba

£

C

Budrike Didžiausis Pasiūlymas 
Pianų ir Radio prieš Inventorių
Vėliausi Modeliai Radio: Spartan, Sonora, Atwater Kent, Brunswick 

Victor. RAC. Radiola už labai žemas vasaros kainas. Rudenį 
už tuos pačius Radio reikes mokėti

Radiola 18 už $115

Lengvais išmokėjimais — dykai duodame į namus dėl išbandymo. Išmokėjimai tik po $7 į 
mėnesį ir aukščiaus.

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 S. Halsted St. Tel. Blvd. 4705 Chicago, III

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
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I1L — Telefonas i Rooiovelt

NAUJA VOKIETIJOS VALDŽIA

kam socialdemokratai iš viso ėjo į valdžią, jeigu jie ne
gali ją kontroliuoti?” Jeigu socialdemokratai atsisaky
tų dalyvauti valdžioje, tai kas tą valdžią sudarytų? Ją 
galėtų sudaryti tiktai visų buržuazinių partijų blokas, 
pradedant fašistais ir baigiant demokratais. Šitokiam 
bloke vadovaujančią rolę vaidintų Vokietijos naciona
listų partija, kuri susideda iš dvarininkų atstovų ir 
monarchijos rėmėjų. Tokia valdžia butų ne tik atžaga- 
reiviška vidaus politikoje, bet ir pavojinga Europos 
taikai, nes Vokietijos nacionalistai da ir šiandie nėra 
liovęsi svajoti apie kaizerio grąžinimą ir apie “revan
šo” karą su Francija.

Prieš socialdemokratus stovėjo pasirinkimas: arba 
pavesti valdžią į junkerių ir kaizerininkų rankas — ar
ba patiems stoti valdžion, pasikvietus i ją pažangesnią
sias buržuazines partijas. Jie pasirinko antrąjį kelią, 
ir kiekvienas protaująs žmogus pripažins, kad jie pa
sielgė teisingai. Būdami valdžioje, jie galės lengvai at
remti visus reakcininkų pasimojimus prieš respublikos 
tvarką ir kartu apginti darbininkų teises.

Ypatingai svarbu, kaį naujamjame kabinete social
demokratai užima vidaus reikalų ministerio ir finansų 
ministerio vietas. Vidaus reikalų ministeris, Kari Seve
ring, per ilgus metus buvo Prūsų vidaus reikalų minis- 
teriu, ir visi bešališki žmonės pripažįsta, kad daugiau
sia jo pastangomis tapo apsaugota ir sustiprinta jauna 
Vokietijos respublika. Kai dėl naujojo finansų ministe
rio, drg. Hilferdingo, tai jisai yra labiau, negu kas ki
tas visoje Vokietijoje, kompetentiškas tvarkyti krašto 
finansus. Jisai yra seniai pagarsėjęs ekonomistas, dar 
prieš karą parašęs didelį veikalą “Das Finanzkapital”, 
kurį socializmo teoretikai laiko kaip ir Markso “Kapi
talo” tęsiniu. Vokietijos valiutos infliacijos laiku, Hil
ferdingo sumanytas “Rentenmark” (markės, paremtos 
nekilnojamomis krašto nuosavybėmis) įvedimas buvo 
pirmas praktiškas žinksnis link markės stabilizavimo.

Naujojoje valdžioje viso tik vieną, ir tai .nesvarbią 
(okupuotųjų žemių min.) vietą turi katalikų partijos

Vokietijos socialdemokratų vadas Hermann Mueller 
jau sudarė ministerių kabinetą ir prezidentas Hinden- 
burgas jį patvirtino. Abejonės nėra, kad reichstagas 
išreikš jam savo pasitikėjimą, kadangi partijos, kurių 
atstovai įeina į naująją vyriausybę, turi aiškią daugu
mą reichstage. Opozicijoje yra tik fašistai, nacionalis
tai ir komunistai.

Svarbiausiosios vietos ministerių kabinete priklau
so socialdemokratams, būtent: kancleris (ministeris 
pirmininkas) yra socialdemokratas Mueller, vidaus rei
kalų ministeris — socialdemokratas Kari Severing, fi
nansų ministeris — socialdemokratas Rudolf Hilfer- 
ding, ir darbo ministeris — socialdemokratas Rudolf 
Wissel. Kiti ministerių portfeliai yra padalinti tarp de
mokratų, katalikų, liaudies partijos ir bavarų liaudies 
partijos. Vieną vietą —- karo ministeriją — turi nepar
tinis gen. VVilhelm Groener.

Tuo budu naujoji Vokietijos valdžia tapo sudaryta 
“didžiosios koalicijos” pamatais. Ši koalicija yra deši
nesnė, negu vadinamoji “Weimaro koalicija” (t. y. koa
licija, pravedusi Vokietijos respublikos konstituciją
Steigiamam Susirinkime, Weimare), kuri susideda iš

Aiškus dalykas, kad socialdemokratams butų buvęi 
maloniau apsieiti be pramonininkų partijos paramos, 
nes pramonininkai, žinoma, stengsis trukdyt tuos val
džios žinksnius, kurie bus naudingi darbo žmonėms. 
Tečiaus kitokios išeities, prie dabartinio reichstago są
stato, nebuvo, kaip priimti valdžion ir Stresemanno 
partiją. “Weimaro koalicijos” partijos naujamjame 
reichstage turi tik 239 atstovus (socialdemokratai 152,’ 
demokratai 25 ir Centras 62) iš 489 visų atstovų, t. y. j 
mažiau, kaip pusę. Liaudies partija su savo 44 atstovais 
yra nusverianti jėga reichstage.

Radikališkai nusistatę žmonės galėtų sakyti: “Bet

socialdemokratų, demokratų ir katalikų Centro. Į “di- visas gegužės mėn. ir visa pir- 
džiąją koaliciją” įeina da ir liaudies partija, kuri yra m°ji birželio rflėn. pusė Lie- 
pramoninio kapitalo partija. Žymiausias šios partijos tuvo® teįneš 
atstovas, per paskutinius keletą metų labai pagarsėjęs 
ir užsieniuose, yra Gustav Stresemann.

Užsisakymo kaina:
Chicagoja —- paltu:

Metams......................  — $8.00
Pusei metų ----------- ——— 4.00
Trims mtneriams ►——— 2.50
Dviem mėnesiam  - 1.50
Vienam minėsiu! —_ .75

I

Chicagoje per iineiiotojurt
Viena kopija , ,   —— 8c 
Savaitei _____ ___  . .___ 18c
Minėsiu! ____ .____________— 7*e

Suvienytose Valstijose, na Chlcago- 
K paltui

Metams $7.00 
Pusei metų ............. . 8.00
Trims mėnesiams ..»■ m 1.75 
Dviem minėdama 1.25
Vienam minėsiu! —.______ _ .75

Lietuvon ir kitur utatamluoM 
[Atpigintai i

Metams________  — $8.00
Pusei metų . 4.00
Trims miuasisms — 240
Pinigus reikia siųsti palto Moncy 

Orderiu kartu su užsakymu.

atstovas, von Guerard, — kuomet prieš rinkimus kata
likų Centras stovėjo valdžios priešakyje. Tai parodo, 
kad Vokietijos klerikalai žymiai susilpnėjo. Bet jie, su
prantama, tokia kuklia role valdžioje, nesitenkins, ir 
dėlto galima laukti už keleto mėnesių krizio valdžioje 
ir kabineto perorganizavimo.

Galimos Didelės Ka-
I

tastrofos Lietuvoje
(Musų korespondento).

Lietus, audros iri sniegai bai
gia sunaikinti Lietuva pasė
lius ir derlių.— Ką sako Liet, 
žemės Ūkio Rūmų auvažiavi* 
mas?— Didelis pavojus Sme
tonos-Voldemaro valdžiai. — 
Galimas katastrofos ūkio ir 
politiniame gyvenime. i

KAUNAS, 1928, birželio 17.
Nepaprastas šių metų pava

saris Lietuvoje. Iki pusės mė
nesio balandžio buvo labai gra
žus oras, ir ūkininkai tikėjosi, 
kad šie metai bus geri, žem
dirbiui, aišku, reikia turėti ne 
tik gerai pastatytą ūkį, bet be 
to, jam reikalinga ir “dievo ma
lonė“—jeigu oras blogas, tai 
ir derlius yra labai mažas, ir 
nuo to ūkininkas turi daug 
nuostolių. Jei turi daug nuo
stolių ūkininkas ir skursta, tai 
kartu skursta ir visa valstybė 
ir valdžia atsiduria gana keb
liame padėjime. O Lietuva — 
žemės ūkio šalis. Taigi ūkinin
kų negerovės atsiliepia, ir 
skaudžiai atsiliepia taip visam 
kraAto ekonominiam gyvenimui, 
taip lygiai atsiliepia valdžiai.

Betgi antra pusė balandžio,

nuostolinga. Gegužės mėnesį 
visos dienos buvo lietingos. Pa
sirodo kada saulė, pakaitina 
pusę dienos, o žiūrėk ir vėl at
slenka debesys ir vėl kaip iš 
viedro lyja. Šiam mėnesyje 
sužydėjo sodnai, bet vaisių be
veik galima jokių nelaukti. Nes 
nebuvo giedrios dienos, lietus 
nulijo žiedus, bitės ir kiti vabz
džiai negalėjo skraidyti ir žie
dų apvaisinti, o baisios audros, 
dideli vėjai, kurie retkarčiais 
siautė, nudraskė medžių šakas. 
Iš kur bebus vaisių.

Ūkininkai dar tikėjosi, kad 
birželio mėnuo bus jiems prie- 
lankesnis. Bet skaudžiai apsi2 
vylė. Birželio mėnesį Lietuvo
je kaiptik yra sėjos ir daržo- 

| vių sodinimo laikas. Tačiau ta
rytum kokiam kerštui birželio 
mėn. 1 d. vakare užėjo baisios 
audros, su lietumi ir sniegu. 
Tai retas atsitikimas, kada bir
želio mėnesį sninga sniegas. O 
snigo nebetkaip. f vakarą aud
ra aptilo, pasidarė ramiau, bet 
sniegas vis snigo. Apie Rad
viliškį ir kitas vietas prisni
go apie pėdą storumo. Tas bu
vo visoje Lietuvoje. Pasėjęs ir 
sudygęs vasarojus ir jau gero
kai paaugę rugiai ir kviečiai 
1 d. birželio buvo apsnigti snie
gu. Vasarojui tas mažiau pa
kenkė, bet užtat žiemkemčiams 
—rugiams ir kviečiams — tas 
pakenkė labai daug arba visiš
kai juos sunaikino. Audra su
laužė stiebus, nulankstę varpas 
ir vietomis iš gana gražiai su
žaliavusio rugių lauko liko vie
ta, kur rodos tik koks mėšlas 
suverstas. Apie Kauną man 
tokį vaizdą teko pačiam vieno
je vietoje matyti. z •

Taigi, kaip jau ankščiau mi
nėjau, ir birželio mėnuo ūki
ninkus apvylė. Dienų dienomis 
dangus buvo taip pat debesiuo- 
tas ir lijo gal būt dar daugiau, 
kaip praeitame mėnesyj. Taip
gi siautė audros, kad vietomis 
(apie Kėdainius) net ūkinin
kams trobas sugriovė. Joks 
sėjimas neįmanomas. Dirvos 
šlapios ii* nepereinamos. Lan
kos apsemtas patvinusių upių 
vandeniu, šienas baigiamas su
naikinti. Žemesnės ganyklos

pasisiuvusios vandeniu. Geres
nės tik aukštesnėse vietose 
esančios. Gyvuliams maža ge
rų ganyklų. Nuo to labai ma
žėja karvių pieningumas ir 
skaudžiau pradeda nukentėti 
pienininkystės ūkis, ‘kuris pas
taruoju laiku buvo Lietuvoje 
pradėjęs gana pasekmingai plė
totis ir duodavo ūkininkams 
nemažo pelno.

Lietuva yra nedidelis kraš
tas. Vokietijoj arba Rusijoj 
blopi metai visur rečiau pasi
taiko. Įvairios gamtos nelaimės 
—lietus arba audros ten daž
niausiai paliečia tik keletą pro
vincijų, kas nėra taip jau daug 
nuostolinga valstybei. Taigi 
lengviau sušelpti nukentėjusius 
nuo nederliaus ukinikus. Betgi 
Lietuvoje šiuo atžvilgiu daug 
blogiau. Nedidelę musų vals
tybę lietus ir kiti blogi orai ap
ima, galima sakyti, visą. Jei
gu pasitaiko blogi orai Suval
kijoj, Užnemunėje, tai jie tuoj 
persimeta j Žemaitiją ir Aukš
taičius. Ir drąsiai galima sa
kyt?, kad šių metų dideles gam- 
tos nelaimės yra palietusius ly- 
giai visus Lietuvos krašto kam- negali būti. Reikės rūpintis 
pus ir visiems be galo nuosto- javų importu. Ir ne tik javų, 
lingos. Taipgi, bo abejo, bloga bet ir pašaru, nes savo pačio 
padėtis ir Latvijoje, ypač Lie-1 pašaro ūkininkams nepakaks. O 
lupčs baseine, kur vietos labai kur dar pašaras kariuomenei?
žemos ir kur nereikalinga daug 
drėgmės.

Labai gražiai šitą baisią Lie
tuvos žemės ūkio padėtį apra
šo vienas ūkininkas iš žemai
čių laiške. Jis tarp ko kito ra
šo: ų

“Pas mus šiemet labai liūd
nos naujienos. Jau pusė bir
želio, o mes dar nieko negalė
jome laukuose dirbti. Buvom 
jau ankščiau kiek pasėję, bet 
viskas sukirmijo. Visi žmonės 
basiai nusiminę ir ne vienas ne
atsimena tokio pavasario, kada 
butų taip labai liję. Upės už
tvinsta jau trečią kartą. Bet 
ir užtvinimai nepaprasti. Išne
šė visus tiltus ir išgraužė ke
lius. Sugadino arba visiškai 
sunaikino prie upių lankas, ir 
šieno gero, tur būt, nebeturė
sime. Bulbės, kurias buvom 
ankščiau sodinę, beveik visiškai 
sukirmijo (supuvo). Jau ma
ža vilties, kad bus nors vidu
tiniški metai. Jau ir žieminių 
javų beliko vqs puse arba treč
dalis—visur, kur slėniau, ten 
sukirmijo. Galimas dalykas, 
kad bus labai blogi metai. Jau 
yra tokių ūkininkų, kurie at* 
leido darbininkus (m. pabrž.), 
sako, jeigu tokie blogi metai, 
kam jie mums reikalingi, nes 
ne tik nebus iš ko algos užmo
kėti, bet ir patiem duonos ne
užteks...’“

Panašių laiškų kai kurios 
laikraščių redakcijos (pav. “So
cialdemokratas“) gauna gana 
daug ir visur nusiskundžia, 
kad blogi metai, lietus baigia 
viską sunaikinti: žiemą busiąs 
badas, jeigu valdžia neduosian
ti duonos. Ypačiai skundžiasi 
darbininkai, kad kai kurie ūki
ninkai juos visiškai paliusuoja 
iš tarnybos arba nori sumažin
ti algas, kurias samdydami 
buvo susiderėję. Gi kai kurie 
sako, kad rudenį vistiek nega
lėsią algą mokėti, todėl darbi
ninkams reiks palaukti geres
nių metų, kada visiems bus ge
riau, tai esą ir jie galės dau
giau uždirbti. Tokių laiškų ir 
korespondencijų pastaruoju lai
kų galima aptikti spaudoje ir
I

visur aiškiai nurodoma, kad 
padėtis bloga, be vilties...

Nesitenkindami viep tuo, ką 
rašo atskiri žmonės iš Įvairių 
vietų arba ką patys matome, 
pažirėkime, kaip Įvertina esa
mąją padėtĮ Žemės ūkio specia
listai ir agronomah Lietuvos 
žemės Ūkio Rūmų suvažiavi
mas, kuris atstovauja ir gina 
ūkininkų reikalus, įvykęs šio
mis dienomis Kaune (birželio 
13, 14 ir 15 d.) konstatavo, 
remdamasis Įvairių vietų ag
ronomų ir sjiecialistų nurody
mais:

dabartinė pasėlių būklė yra 
žemiau vidutinės, o daugumo
je vietų bloga,

pasėlių kaip reikiant pasėta 
ir auga visoje Lietuvoje bend
ras nuošimtis 12—15%.

Tai yra baisus skaičiai ir bai
sus ne savo didumu, bet mažu
mu. Kas gręsia Lietuvai, esant 
tokiai žemės ūkio būklei? Sa
vaime suprantama, kad tas ro
do, jog gali Įvykti didelė ka
tastrofa krašto ekonominiame 
ir politiniame gyvenime teore
tiškai sakant, o kalbant konkre
čiai—kai kuriems ūkininkams, 
darbininkams ir plačiajai bied- 
nuomenei gręsia badas arba di
delis maisto nedatektius.

Kas maitina Lietuvą? Ūki
ninkai ir žemės ūkio darbinin
kai. O ūkininko maistas ir vi
sos pajamos yra tik iš ūkio. 
Jeigu jam pasitaikė blogi me
tai—tada prastai. Bet šiemet 
metai, kaip pirštu prikišamai 
rodo specialistų pranešimai, 
yra nepaprastai blogi. Juk 12— 
15% pasėlių tesudaro 7 ar 8 
dalį viso to, kas Lietuvoje bū
davo paprastai javų pagamina
mas. Apie eksportą ir kalbas

Pienininkystei perspektyvos 
ne per kokios. Lietus ir pa- 
gadų stoka ir jai labai kenkia. 
O trečias ūkininkų pajamų šal
tinis—linai, beveik dar niekur 
nepasėti, o jeigu kur pasėti, 
tai vanduo išplovė. Su linais 
ūkininkai, vadinasi, uždirbs ma
žai.

Tat koks bus gyvenimas at
einančių žiemą ir pavasarį?

Gi svarbiausia tai, kad agro
nomai ir ūkininkai sako, jog 
jau vėlu, kad orams pagerėjus 
butų begalima atsigriebti ir iš 
naujo javus susėti. Reikėtų 
per daug ilgo rudenio, kad taip 
vėlai susėti javai suspėtų pri
bręsti. Kas daryti ?

Apie tai, kokias pasėkas tas 
turės ekonominiame ir ypač po
litiniame krašto gyvenime, pa
rašysiu kitam laiške.—Radix. 
*' r  -—————u -■*

Lenkija prie 
Pilsudskio

Peržvalga žymesnių asme
nų ir padėtis naujos 

respublikos

Rašo

JOHN 

GUNTHER

Specialia
Korespondentas

The Daily News

P-nas Gunther labai gabiai aprašo 
geografišką šalies stovi ir nurodo 
naujos respublikos reikalavimus. 
Kiekvienas žingeidaująs apie tanki
ta, Lietuvą ir Ukrainą turėtų per- 
plcaityti tuos_ straipsnius.

Jie paničs tilpti panedėlyj i
The Chicago Daily News

Chicago’s Home Newspaper
< I

Pradedu Biznį
1) RE AL ĖST ATE, 2) Visokios 
rūšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies^ Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevtlt 8500 

v —. ............  'i ii t...............

Geležiniai namai
Japonijoj pradeda statyti ge

ležinius namus. Statytojai tiki
si, kad tokie namai, be kitų 
saugumo ypatybių, patvaresni
ištikus žemės drebėjimui. Rei
kia pastebėti, kad Japonijoj ne
daug tokių namų, kokie stato
mi Europoj. Daugiausia japo
nai stato savotiškus vieno aukš
to namukus, kurių sienos yra' 
lyg širmos: reikalui esant jas 
galima sustumti į vieną vietų 
ir tuomet visas namukas atro
do, lyg ištisa veranda. Europie
tiško tipo namų japonai negali 
statyti dėl dažno žemės drebė
jimo.

Pirmojo lietuvių laivo 
krikštynos

Gegužės 5 d. Klaipėdoje bu
vo pakrikštytas pirmas lietuvių 
jurų laivas “Lydys“. Ligi šiol 
prekės Lietuvon ir iš Lietuvos 
buvo vežiojamos svetimų val
stybių laivais, už ką per metus 
mes išmokėdavome užsieniui 
nemaža pinigų. Senai jau buvo 
norima ir kalbama įsteigti sa
vo laivyną, bet vis nieko neiš
ėjo. Tik šį pavasarį viena klai
pėdiškė lietuvių bendrovė “San
dėlis“ nupirko, tiesa, jau varto
tą, bet dar gerą laivą, kurį pra
minė “Lydys“. Iškilmingose 
krikštynose dalyvavo Klaipėdos 
krašto gubernatorius, valdžios 
atstovai ir šiaip žymesni Klai
pėdos asmenys.

Piktadarystės Rokiškio Ūkinin
kų Sąjungos skyriuje. Kalti
ninkas pabėgo su 100,000 lt.

Prieš keletą menesių Rokiš
kyje sudegė Ūkininkų Sąjun- 
gos prekių sandėlis. Betyrinė
jant gaisro priežastį iškilo įtari
mas, kad sandėlis bus buvęs ty
čia padegtas, nes prieš gaisrą 
didžioji prekių dalis buvo išvež
ta. Be to vienas ūkininkų są
jungos valdybos narys Rimša, 
bandė papirkti vietos techniką, 
kad jis darydamas gaisro aid
žių rej imą išneštų -ftuomonę są
jungos naudai. Sąryšy su tuo 
■buvo suimta keletą ūkininkų 
sąjungos narių ir byla atiduo
ta teismui. Minėtas Rimša, 
kurs, matyti, bus buvęs vyriau
sia kaltininkas bijodamos, kad 
teismas atidengs visas jo pik
tadarybes, pabėgo iš Lietuvos. 
Po jo pabėgimo paaiškėjo, kad 

jis pagrobęs apie 100,000 lt. 
ūkininkų sąjungos ir svetimų 
žmonių pinigų. Pasakoja, kad 
jis pasislėpęs Brazilijoje. Poli
cija imasi žygių jį suieškoti.

' ■ ......... .
Tel. Boulevard 0214

Plumbing1, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauslai
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, 111.^

Klozeto outfltaH irenr- 
tan, Z13.6O. I»irkit nuo 
mimų olselio kainomia. 
Namų apMIdymo Įren
gimu parduodam! leng
vata iAmokfijlmoia.
Peoples Plumbing & 
Heating Sunply Co. 

41M) Molwauk«f Avė., 
461 N. Halated St.

Haymerket 0076—0070

Ar Jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite

JiįįffJes)
Ar Jums Galvos Odą Niešti?; 

Naudokite *>

f Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

RuffJes
. Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

Ru/fles
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

' Ruffles

Pirkit deimantus pas
Alex. R. Junievicz

Deimantai, laikrodėliai ir 
šliubiniai žiedai.

Alex R. Junievicz
3317 S. Halsted St.

Chicago, III.
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Keturius sykius apiplė* 
štas tos pačios šaikos

“Televox” Chicagoje
I— •

Į Chicago tapo atvežtas 
“dirbtinis žmogus” Televox, 
tam tikras aparatas, kuris te
lefonu priima įsakymus ir pas
kui juos išpildo. • Apie jį ne
senai buvo plačiai “Naujieno
se” rašyta skyriuje ‘‘Apie į- 
vairius dalykus”. Tą aparatą 
padirbo Westinghouse kompa
nijos inžinierius Roy J. Wesley.

Tas įdomus aparatas, kuris 
įsakytas, atidaro ir uždaro 
langus, paleidžia valytuvą, fe
nus, atsako telefoną, uždega 
ar užgesina šviesas ir kitokius 
darbus atlieka, pirmą kartą 
ChiciiKoje publikai bus rodo
mas šiandie Mandel sankrovų- 

j e.

Užvakar Jq)in Barr, 904 N. 
LeClare Avė., prižiūrėtojas 
Sinclair gasolino stoties prie 
2256 W. Chicago Avė., jau ket
virtą sykį liko apiplėštas, ir 

vis tos pačios šaikos. Užvakar 
iš jo atėmė virš $114. šį kartą 
j j ir pavėžino. Jie nuvežė jį 
prie Iowa ir Hoyne gatvių, kur 
jį išmetė iš automobilio, o pa
tys nudumė savo keliais.

$40,000 smuiką
■ ■ 1 ,

Jacųues Gordon, Chicagos 
Simfonijos orkestro koncermas- 
teris, turi “Tom Taylor” Stra- 
divarius smuiką, kuri esanti 
verta $40,000. Ji yra padirbta 
tarp 1730-1737 metų. Tai yra 
viena iš dešimties geriausių 
smuikų, padirbtų to didžiojo 
smuikų dirbėjo, Stradivarius.

/ 1 1 <
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. Wcstern Avė. 

Phone Hemlock 8084
—J

Plytų darbininkai duos 
šimtmetiniai parodai 

$10,000
Plytų ir molio darbininkų 

unijos Chicagos skyrius duos 
$10,000 pasaulinei parodai, ku
ri bus laikoma Chicagoje 1933 
m., kada sukaks 100 metų nuo 
Chicagos įsikūrimo.

Mat unijos tarybos nutari
mu, kiekvienas iš 2,000 unijos 

narių turės duoti parodos su
rengimui po $5. Tuo kiekvie
nas įgys Pasaulinės Parodos 
Legiono narystę ir 10 bilietų į- 
ėjimui parodon.

Parodos rengimo lėšas sten
giamasi padengti mažomis au-
komis (po $5, bet už tą duo
dant 10 įžangos bilietų) todėl, 
kad rengimo darbu užinteresuo'- 
ti ir prie to darbo pritraukti 
kuodaugiausia žmonių.

Padegė namų, bijoda
mas pardavimo už 

taksus
Fredrick Holmgren, 60 m., 

4523 W. Adams, St., priėjo prie 
policisto Madison gatvėj ir pra
nešė jam, kad jis padegęs savo 
namą.

Nuvežtas į policijos stotį, 
Holmgren papasakojo, kad jis 
turėjęs namą per 14 metų. Kas
met jis savo pačiai duodavęs 
pinigus užmokėti taksus. Bet 
dabar sužinojęs, kad jo namas 
likęs parduotas už nesumokėji- 

miį taksų. Jis bandęs atpirkti, 
bet jam tai nepavykę ir jam 
gręsęs išmetimas iš namų. To
dėl jis nusitaręs namus sude
ginti, apipilęs grindis gasoli- 
nu ir uždegęs.

Išpradžių policija manė, kad 
tai tik seno žmogaus prasima
nymas, bet vėliau patyrė, kad 
ištikrųjų buvo gaisras, tečiaus 
jis mažai padarė nuostolių. I 
Holmgren liko atiduotas teis
mui už padegimą.

NORTH SIDE 
NORTHSIDĖS LIETUVIU POLITIŠKAS 

KL1UBAS

Lietus — kada jis 
sustos?

Bušai duos trans- 
ferius

Chicago Motor Coach Co., 
operuojanti omnibusus įvairio
se miesto dalyse paskelbė, kad 
nuo liepos 4 d. tos kompanijos 
busai pradės davinėti nemoka
mus transferius, kuriais galima 
bus mainytis nuo vieno buso j 
kitą, kaip kad daro gatvekariai. 
Tuo budu už 10c bus galima 
busais pasiekti visas miesto da
lis, ko ikisiol nebuvo, nes no
rint persėsti į kitą busą iki- 
šiol reikėdavo mokėti naują fė- 
rą.

šis patvarkymas tapo išleis
tas leidus Illinois prekybos ko
misijai, kurios žinioje yra vi
sos viduj esančios susisiekimo 
įmonės ir kitos visuomenės ap
tarnavimo įstaigos.

žmona: Ar tiesa, mielašfe, 
kad aš esu vienintele tavo min
timi?

Vyras: Tiesa, ir tos minties 
aš jokiu budu negaliu atsikra
tyti.

JOSEPH VILIMAS

KON TRAKTORIUS
I45SS S Wa»hte»».i Avi. Clvrago, III

■
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Pranešimas
D-ras K. Draugelis, 4193 Archer Avė., išvažiuo

ja Vakacijoms į Rhinelander, Wisconsin. Pirmadie
ny, liepos 2-rą bus paskutinę dieną ofise.

Siųskit pinigus per
> NAUJIENAS

Dr. K. Draugelis palieka savo ofise D-rą Jos. 
A. Paukštį, kuris yra užbaigęs mokslą Indiana 
Universitete. Dentisterijos darbas bus atliekamas 
taip pat tose pačiose valandose.

TIliITn^šiTllllllllllISHMIHIllHISNIlIlIlilIlISHtlHimil

Patogus Laikas

Rengia išvažiavimą į Jeffersono miškus
NEDfiLIOJ, LIEPOS-JULY 1 DIENĄ, 1928 

Kurie važiuosite automobiliais, esate kviečiami apsisto
ti prie kliubo svetainės, 1644 Wabansia Avė., tarpe 12 
ir 1 vai. Ten gausite kliubo ženklus ir pasipuošę auto
mobilius visi kartu važiuosime piknikan.

Kviečia KOMITETAS.

SUMANUS ŽMONĖS
Vartoja kalendorių — ne termometrą —- kaipo 
rodiklį pirkimui anglių ir coke. Patyrimas išmo
kino, kad tokie žmonės, gali netik sutaupyti pi
nigų pirkdami anglis vasarą, bet kad jie gauna 
greitą patarnavimą ir gerą rųšį.
Daleiskit jums pasakyti apie speciales vasarines 
kainas.

PIRKIT SAU ANGLIŲ PERSITIKRINIMUI

(§nsMjį£rs (ompaiiy,
COAL- COKĖ^TCE

I 6400 building material
. - -■!
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MALT TONIC - EXTflA PALE
SPECIAUS ALUS

Hkjoo ioa I
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k iwr» •.««»»

Del žindamų moti- 
nų. Nei vienas ne- 
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
[Jis T yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

Jau antra savaitę veik kas- 
die lyja lietus. Lyja, tai lyja, 
bet kartais taip lyja, kad vis
ką paplukdo. Kartais vienoj 
miesto daly nepaprastai smar
kiai lyja, o kitoj—nė lašo. Kar
tais kai kur pilia kaip iš vied- 
ro, o už kelių blokų—pilniau
sia giedra. Pereitą sekmadie
nį lietus patvindė rusis ir vie
tomis sutraukdč komunikaciją 
gatvekariais ir automobiliais, 
šį ketvrtadienj lietus irgi pa
tvindė nemažai rusių pietinėj 
miesto daly, šiai dienai oro 
biuras irgi pranašauja lietų.

Oro biuras neatsigina pa
klausimų, kada užsibaigs lietus 
ir susilauksime giedrą. Turbut 
nesulaukdamas pabaigos lie
taus, oro biuro vedėjas Cox 
rengiasi vykti Europon,—bene 
ten ras giedrą. Bet, kaip pra
nešama, ir Europoj tas pats, o 
Lietuva yra patvinusi ir ten 
(Lietuvoj) lietus, audros ir 
potviniai pridarę nepaprastai 
didelių nuostolių.

Suimtas vogtame auto- 
mobiliuje

Po ilgoko vijimosi policija 
pašovė ir suėmė turbut lietuvį 
Bruno Dulairis, 28 m., gyve
nusį 4606 S. Paulina St., kuris 
važiavo vogtu automobiliu. Su
imtasis yra tik lengvai sužeis
tas.

Policija patėmijo Dulairį 
vogtame automobiliuje prie 47 
ir State gatvių. Kada Dulairis 
sustojo praleisti gatvekarį, pri
važiavo policija ir suskambino 
savo skambalą. Bet vieton pa
siduoti policijai, jis užminė ant 
gaso, * užšoko ant šalygatvio, 
pralenkė gatvekarį ir nudumė. 
Policija jį ėmė vytis ir šaudy
ti. Pametęs automobilių elėj 
Dulairis bandė pasislėpti pės
čias. Ilgainiui policija jį rado 
pasislėpusį po porčiais ties 
Swan gatve, netoli Wentworth 
Avė.

ĮFactno auU Atlantic l'hoto]

“Big Tim” Murphy, kurį 
šiomis dienomis nudaigojo Chi
cagos gengsteriai. Savo laiku 
Murphy sėdėjo kalėjime dėl 
apiplėšimo pašto vežimo.

Išnaujo įkainuos nuosa
vybes aptaksavimui
Ateinančią savaitę laikys sa

vo susirinkimą Illinois taksų 
komisija, kuri duos naują įsa
kymą Cook pavieto taksų ase- 
soriams išnaujo įkainuoti nuo
savybes aptaksavimui. Įsaky
mas bus paremtas naujaisiais, 
šią savaitę gubernatoriaus 
Small pasirašytais įstatymais. 
Skelbimas kiek kam uždedama 
taksų, busiąs pradėtas už kelių 
savaičių.

Vaikas užsimušė iškri
tęs iš medžio *

Stanley Perkowski, 11 m., 
2644 W. 25 St., kartu su ke
liais draugais įsilipo į mulber- 
ry medį prie 19 gt. Marshall 
Blvd., pasiskinti uogų. Beski- 
nant uogas jis paslydo ir iš
krito iš medžio, iš kokios 15 
pėdų augštumos. Krisdamas 
jis užgavo altanos stogą, kuris 
lūžo ir vienas pagalis taip vai
kui užgavo galvų, kad perskė
lė kaušą. Vaikas veik ant vie
tos liko užmuštas.

“vakačuomT”
VIETA

Praleidimui saVo vakacijų, 
atvažiuokit i

Cedar Beach Hotel,
prie Cedar Lake, Indiana

Tel. Lowell—171—M—3
Lietuvis savininkas, Chas. Bell. 

Tai yra gražiausi vieta prie 
šio ežero. Yra šokių pavilionas, 
puikiausiai restaracija ir nesvaigina- 
mi gėrimai. Kambarai padieniui ar
ba savaitėmis, kainos nebrangios — 
puikus patarnavimas. Del trokais 
išvažiavimų ir piknikų yra puiki 
vieta. Automobiliams vieta dykai.

KAIP NUVAŽIUOTI: — Trauki
niu — Manon stotis iki Cedar Lake, 
eikit 2 blokus i vakarus.

AUTOMOBILIAIS: — Road 41 
iki West Side Lake, 2 blokai j vaka
rus nuo Monon stoties.

Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
auteikti, tuomet pašaukite

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

CHICAGOS LATVIU KONCERTAS
RENGIA LEONARI) BRUNVALDS

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbgr 1627
1  i u < , it

Operos daininkas Bass-baritonas
Asistentai

Garbės svečias Levey Thorp Siqueland, Piano;
Melonia Klopman, Smuikas,

Lila Groff, Piano; Latvių Orchestra
Subatoj, Birželio 30 d., 1928

NATIONAL HALL,
Chicago, III.

Įžanga $1.00
1645 N. Cicero Avė., 

Pradžia 8 vai. vakare.

Lietuviams perkelti savo taupomus pinigus iš svetimų į savo lietuviš
ką banką, dabar yra patogiausias laikas.

Mes Suteikiame Patarnavimą Veltui.
Atsineškite bankinę knygelę kokios tai nebūtų bankos ir mes perkel

sime jūsų pinigus į musų banką su pilnu nuošimčiu iki Liepos 1, 1928.
Lietuviams yra didelis išrokavimas laikyt pinigus savoje įstaigoje. 

Lietuvių pinigai sudėti svetimose bankose neneša didesnio nuošimčio 
negu padėti savajame banke, ir nėra geriau apsaugoti, nes šitas didelis 
valstijinis bankas yra po Valstijos Illinois ii’ Chicagos Clearing House 
Association priežiūra ir kontrole, ir turi visus reikalingus įrengimus 
apsaugojimui turto taip nuo ugnies, kaip ir nuo plėšikų. Vedamas gi 
yra labai atsargiai ir sumaniai ir turi pagrindinį kapitalą, Sykiu su pervir
šiu ir rezervomis virš $3,000,000, po atskaitymui visų depozitorių įdėlių.

Yra Tai Vienas iš Tvirčiausių Bankų.
Sudėjus čia visus lietuvių taupinius mes turėtume didelę įstaigą, kuri 

parodytų visiems lietuvių galią. Tame gludi lietuvių garbė ir nauda.
Ar galima rasti tinkamesnį ir lengvesnį būdą pagarsinti lietuvių 

tautą kaip dedant visus lietuvių turtus į savąją, lietuvių banką?
Dabar tad yra laikas atnešti į šitą banką bankines knygeles iš sve

timų bankų perkėlimui depozitų į

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsfed Street

______j___ _ ' • **____________**' > ————— į j_____ ___ , - - - - ___ -j , į - - ------- - ----------- i . — i . ........................*■*

Dalis ką aš uždirbu, 
priguli man”

Padėkit savo taupymui pinigus pas mus DABAR ir užtikrin 
kit sau didelius nuošimčius per sekamus Šešis mėnesius.
Mes turime garbės patarnauti taukstanČiams žmonių kurie 
pasirinko šj banką dėl taupymo savo pinigų.
Del jūsų parankumo musų Taupymų Departamentas yra 
atdaras utarninko ir subatos vakarais, kaip priedas prie 
musų paprastų bankinių valandų.

TAUPYDAMI PAS MUS 
JUS LIKSITE VIENAS IŠ MUSŲ

WEST SIDE a;BANK
• Roosevelt Road ir Halsted St.

Resursų virš $14,500,000.00
BANKINES VALANDOS:

Utarnfaknis ir subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8 valandai vakaro.
Kitomis biznio dienomis nuo 9 ryto iki 3 valandai po pietų.

A

..... -u j;
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rytoj Pirmyn choro 
išvažiavimas

Ii būt išlygintas ir šis reika
las. \

Iš viso šiame mitinge tapo 
padaryta pradžia platesnio dar
bo. — Rep.

Kasparas ir Veronika 
Poškai švenčia sidab

rines vestuves

liai pavaišinti.
Kurie važiuosite automobi

liais, meldžiam*' atvažiuoti prie 
kliubo svet., 1644 Wabansia 
avė., tarp 12 ir 1 vai. Ten pa
sipuošę automobilius visi kar
tu važiuosime piknikai).

Korespondentas.

Draugystė Atgimtiem Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyrų laikys pus
metini susirinkimų 1 d. liepos, 1 
vai. po pietų, Lietuvių Tautos par. 
svet., 3501 S. Union avė. Draugeli 
ir draugės būtinai atsilankykit.

B. Dubinskienė, sekr.

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.

Rytoj, liepos 1 d., bus Pir
myn choro išvažiavimas į Jef- 
fersono girias. Išvažiavimas 
ketina būti labai įvairus ir 
linksmas. Ruošiama yra plati 
programa žaismių, rungtynių ir 
dainų. Rus ir užkandžių ir šal
tų gėrimų.

Choras kviečia visus atsilan
kyti į jų išvažiavimų.

• — Narys.

Draugijų valdybų 
mitingas įvyko

Ketvirtadienio vakare, lie
tuvių Auditorijoje buvo susi
rinkę draugijų viršininkai Pa
saulinės Parodos reikalais. Su
sirinko virš dviejų šimtų as
menų, bet kiek draugijų buvo 
atstovaujama, nepatyriau.

Apie pusė po astuonių, cen- 
tralinis lietuvių komiteto pir
mininkas, p. J. Elias, atidarė 
susirinkimų ir pa pasakoj o dėl 
ko jis šauktas ir kų turės at
likti. Taipgi papasakojo kokių 
reikšmę turi Pasaulinė Paroda 
ir kokia nauda iš jos. Po jo 
keletu žodžių pasakė “Draugo” 
redaktorius p. šimutis ir “Nau
jienų” redaktorius p. Grigai-! 
tis.

Po įžanginių kalbų sekė rin
kimai Centralinio Lietuvių Ko
miteto. Į komitetų išrinkti: pp. 
J. Elias — pirmininku, advo
katas Grisius — sekretorių. 
Abu išrinkti vienbalsiai.

Sunkiausia buvo su išrinki
mu įvairių komisijų: kadangi 
žmonių buvo daug ir visi kits 
kitam nepažįstami, tai rinki
mas užėmė daug laiko ir gal 
būt pats išrinkimas nevisai vy
kusiai padarytas, bet tikimųsi, 
kad laikui bėgant susitvarkys. 
Geriausiai susitvarkęs pasiro
dė Bažnyčių Komitetas, kuris 
paskelbė ant vietos, kad to 
komiteto pirmininku busiąs 
pralotas Krušas, vioe pirminin
ku kun. Vaičiūnas iš Cicero 
ir sekretorium kun. Albavi- 
čius. Bet neveizint į šį gerų 
kunigų susitvarkymą, čia už
miršta kilos bažnyčios, kurios 
musų viešajam gyvenime turi 
savo reikšmę ir neturėtų būt 
ignoruojamos. Bet ateityje, ga-

P. p. Kasparas ir Veronika 
Poškai •susilaukė labai svarbių 
jų gyvenime sukaktuvių - 25 
metų nuo jų apsivedimo. Tai 
yra žymėtinos sukaktuvės, di
delė iškilmė žmogaus gyveni
me. Ne visi turi laimės susi
laukti sidabrinių vestuvių: vie
nus gyvenimas išblaško ir iš
skiria, kitus šalti kapui pri
glaudžia. Todėl p.p. Poškai la
bai džiaugiasi, kad jiems teko 
laimingai sulaukti tokio svar
baus jubiliejaus ir savo džiaug
smo išreiškimui jie savo gra-t 
žiuose namuosė prie 7200 S. 
\Vood St. šiandie vakare tu
rės didelį pokilį, kur jie vai
šins savo gimines ir labai skait
lingus būrius savo artimų drau
gu-

P.p. Poškai yra seni Chica
gos gyventojai; turi trejetų sū
nų, kurių vienas yra jau ve
dęs ir susikūręs savystovį liz
dą, o kiti du gyvena su tėvais. 
Jie yra dideli “Naujienų” drau
gai ir “Naujienų” skaitytojai 
nuo pat “Naujienų” įsikūri
mo.

Linkime p.p. Poškams netik' 
linksmai apvaikščioti savo si
dabrinį jubiliejų, bet ir tiek 
pat laimingai sulaukti auksi
nio vedybų jubiliejaus — auk
sinių vestuvių. — Rep.

*

. Town of Lake
Baigė aukštesniąją

mokyklą

šį pavasarį Englewood High 
School baigė vietos lietuvaite

Lillian A. Czesna. Ji baigė 
keturių metų abelnų mokslų 
kursą ir dabar ruošiasi siek-. 
ti dar augštesnio mokslo.

P-lė Lillian A. Czesna yra; 
duktė žymių vietos biznieriuj 
p.p. A. F. ‘Czesna, kurie turi 
didelę ir nepaprastai ‘gerai 
įrengtų pirtį, hotelį ir resto
raną prie 1657 W. 45th St., 
kertėj .Paulina St. į

PRANEšIMAS

šiuomi pranešu visiems ma
no kostumeriams, jog aš, John 
Pakel (Pakalnis), Generalis na
mų statymo kontraktorius, ati
darau naują ofisą po vardu:

John Pakel and Co. General 
Building Contractors and Real 
Estate po num. 2547 W. 71 St. 
Telephone Hemlock 0367, Real 
Estate Skyrių, nes John S. 
Czaikauskas ilgą laiką dirbęs 
Central Manufacturing Banke 
ir gerai žinomas vietiniams lie
tuviams. Todėl jei tamsta ma
note statyti naują namą arba 
norite pirkti, parduoti arba 
mainyti namą, lotus, farmą 
arba biznį, dėl teisingo patar
navimo matykite mus. Mes da
rome pirmus ir antrus mortgi- 
čius. Ofisas atdaras vakarais 
iki devynių. Nedėliom iki 2 po 
pietų. €

JOHN PAKEL AND CO.
General Building Contractors 

and Real Estate *** 
2547 W. 71st St. 

Hemlock 0367

North Side
Ruošia išvažiavimą

Northsidiečiai turi du gerai 
veikiančius politiškus kliubus. 
Kliubuose randasi įvairių pa- 
žvalgų žmonės, bet jie veikime 
sutartinai dirba. Abudu kliubai 
yra skaitlingi nariais ir veikia 
sulig savo išgalės. Kaip paren
gimuose, taip ir politiškoj dir
voj kliubai viens antrą remia. 
Tas yra pagirtinas daiktas.

North West Sidės Liet. Kliu- 
bas rengia išvažiavimą į Jeffer- 
sono miškus liepos 1 d. Gi 
Humboldt parko kliubas už- 
kvietimą priėmė nuoširdžiai ir 
pasižadėjo skaitlingai ten daly
vauti. Viršminėto kliubo nariai 
tariasi kaip geriausiai savo bro
lius ir kaimynus priimti ir mei-

Budavokit sau poečių 
ar garažą

Budavokit dabar, sutaupyklt daug 
plnirų.
Galit užinokCtl visus pinifrus arba 
mokyti po biski kas mėnesi rtia- 
žais itmokėjimais.
Mes taipgi būdavo |anw vasarna
mius ir darome visokius pertai* 
tymus.

Star Construction Co.
Atsilankyki t, telefonuokit arba 

rašykit mums.

2845 N. Crawford Avė.
PAURADK 8086

Mes esam ubelni kontraktoriai.

Roseland
Goldenstariečiai važiuoja j 

Mount Greenwood

Roseland. — L. D. K. Vytauto 
Draugijos No. 2 pusmetinis susi
rinkimas Jvyks nedėlioj, liepos 1 d., 
2 vai. po pietų, K. Strumilo svet., 
10648 Indiana avė. šis susirinkimas 
svarbus. Visi nariai ir nares atsi
lankykit paskirtu laiku.

J. Kirkus, rast.

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

Golden Star kliubo besbolo 
jauktas rytoj išvažiuoja į 
Mount Greenwood, kur susi- 
rems su geru vietiniu jauk
tu.

žaidimas prasidės 3 vai. po 
piet. Privažiuoti iš Roselando 
į Mount Greenwood labai pa
togu — 111 gatvės gatveka- 
riais. — R.

Iš Oak Forest prie
glaudos

Penktadieny, birželio 22 d., 
šios prieglaudos įnamius ap
lankė ir pasilinksmino didelis 
vienos kompanijos bcnas.

Oras buvo gražus, parkas 
buvo pilnas žmonių. Muzikan
tai išpradžių griežė sodne, o 
paskui, vakarui atvėsus, suėjo 
visi į prieglaudos salę, kur Iže
nas irgi dar ilgai grojo. Iš mu
zikantu susidarė ir choras, ku
ris dar ir keletą dainų padai
navo.

Išgirdę gražią muziką, į 
prieglaudos salę susirinko ir 
apielinkės gyventojai, taip kad 
mums senukams ir invalidams 
teko praleisti labai linksmą va
karą.

Esame labai dėkingi tiems 
mus palinksminusiems muzi
kantams. Tikimės, kad vėl ka
da mus aplankys. O gal tai pa- 
akstins ir kilus aplankyti mus, 
visų užmirštus vargšus.

— Joseph Lapinskas
Institution N. 39, 

Oak Forest, 111.

PRANEŠIMAI
LINKSMAS 

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Birutės Kalno Draugystė 

linksmų išvažiavimų su laimėjimu, 
Liepos-July 1, 1928, nedėlioj, Lyons, 
III., pagal buvusį Černausko daržų. 
Bus gražus išvažiavimas, nes drau
gystė paskyrė daug dovanų tiems 
katrie parodys savo gabumų ir grei
tumų. Taipgi draugystė duoda tro- 
kų nuvažiuoti; išvažiavimo vieta, 
3200 Iidvve Avė., pas Balčiūnų, 10 
valandų ryto. Kviečia

Komitetas.

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyksta panedėly, liepos 1 d. 8 
vai. vak., Lietuvių Auditorijoj.

Visi nariai prašomi dalyvauti, nes 
sugrįžę iš SLA. seimo delegatai su
teiks svarbius raportus.

M. Vaidyla, sekretorius.

Marųuette Park apielinkės —- SLA. 
260 kuopos mėnesinis susirinkimas 
jvyks liepos l d., sekmadienį, 2 vai. 
po piety, K. J. Mačiuko svetainėje, 
2436 W. 59th St., prie Artesian Avė. 
Visi nariai ir narės nepamirškite 
pribūti, nes turime daug svarbių da
lykų apsvarstymui ir delegatai su
grįžę iš Seimo išduos raportus. Taip 
gi neužmirškite užsimokėti užvilk-1 
tas mokestis ir ateidami atsiveskite 
savo draugus ir drauges prisirašyti 
prie SLA. 260 kuopos.

Pr. Druktainis, užr. sękr.

Draugija Lietuvos Dukterų rengia 
didelį, triukšmingų išvažiavimų. 
NEDELIOJ, L1EPOS-JULY 1, 1928 

KUČINSKO DERŽE, 
priešais Tautiškas kapines.

Yra puiki vieta šokiams; grieš 6 
muzikantai; bus visokių žaidimų. 
Katras geriau pasirodys, tas laimės 
dovanų. Taipgi bus skanių valgių 
ir gėrimų.

Nepamirškit nedėlioj skaitlingai 
atsilankyti, busite dukterų užganė
dinti.

Kviečia visus ir visas nuoširdžiai
Duktė.

North Side. — Pirmyn Choras ren
gia išvažiavimų liepos 1 d., Jefferson 
giriose. Bus gražus programas, 
gardžių valgių ir gėrimų,~ įvairios 
žaismės, lenktynės, virvės trauki
mas ir ristynės. Kviečiame skait
lingai atsilankyti. — Pirmyn Choras.

20t<> Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašei pos Kliubo išvažiavimas atsi
bus nedėlioj liepos 1 dienų, 10 vai. 
ryte, Julijono Savicko Farmoj, Kean 
Avė., prie 85 gatvės Justice Park, 
III, Kvįpčiame visus atsilankyti, kur 
turėsime linksmai laikų praleisti, 
įžanga veltui, gera muzika.

Kviečia KHuhas.

North Side. SLA. 226 kuopos su
sirinkimas bus nedėloij, liepos 1, 10 
vai. ryto, Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Sugrįžę iš SLA. seimo 
delegatai išduos raportus ir papasa
kos savo įspūdžius. Malonėkit visi 
nariai dalyvauti šiame susirinkime.

Valdyba.

Simano Daukanto Draugija laikys 
pusmetinį susirinkimų sekmadieny, 
liepos 1 dienų, šių metų, 12 vai. die
nų Chicagos Lietuvių Auditorium 
svet., 3133 So. Halsted St. Nariai 
būtinai malonėkite laiku pribūti.

P.. K. nut. rašt.

North Sidės Lietuvių Politiškas 
Kliubas rengia išvažiavimų į Jeffer- 
sono miškus, nedėlioj, liepos 1 d. 
Kurie važiuosite automobiliais esate 
kviečiami ansistoti prie kliubo sve
tainės, 1644 Wabansia Avė., tarpe 
12:00 ir 1:00 vai. Ten gausite kliubo 
ženklus ir pasipuošite automobilius 
visi kartu važiuosime pikninkan.

Komitetas.

NIKROŠIŲ PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešam visiems pa

žįstamiems ir giminėms, kad 
nedelioj, 1 d. Liepos-Jnly, bus 
pašventinimas paminklo ant lo
to J. ir A. N i krosą ant Tautiš
kų kapinių, 3 vai. po piet. Mel- 

1 džaime visų drauge dalyvauti.
J. Nikrošas,

3608 S. Union Avė.

--------------------------------------------- ----------------- ...................... . . . ■

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 tikrų ligų ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrų specialistų, 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, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS
Pamąstyti ir nuspręsti, kaip ir kur sutaupyti 

pinigus. Neteriojant laiką, tikrai taupysite savo 
pinigus. Atsineškite savo knygutę, kurios bankos 
ji ten nebūtų, o mes perkelsime jūsų pinigus su vi
sais nuošimčiais į DIDŽIAUSI, STIPRIAUSI ir 

' SENIAUSI lietuvių Banką, būtent, METROPOLI
TAN STATE BANK.

Už ant laiko padėtus pinigus išmokame 3% į 
metus; ant aukštos vertės pirmų mortgičių moka
me šeštą (6%) nuošimtį. Norėdami platesnių žinių, 
kreipkitės ypatiškai arba laišku j valdybą, nes 
mandagumas ir patarnavimas yra musų pamatas.

Kapitalas ir perviršis 
$400,000.00. Turtas virš 
$3,500,000. Po Illinois 
valdžios ir Chicago 
Clearing House prie
žiūra.

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd St., kampas S. Leavitt

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.
» Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

SQUARE DEAL 
(Teisingo patarna

vimo)
Karštu vandeniu ir ga
ru šildomi įrengimai. 
Gryna ir gera šiluma 
gaunama tik iš musų 
boilerių kūrenamų pi
gesnės rųšies anglimis. 
Puikus 1928 Art Ra
diatorius, Screw Nipple 
typo. Greitai apšyla ir 
užlaiko šilumą ilgiau
siai.

Viskas yra parduodama lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Jus greičiau 
išrenduosit savo apartmentą ir užga- 
nėdinsiti rendauninkus arba greičiau 
galėsit parduoti savo namą kuomet 
turėsit kartštu vandeniu arba garu 
šildomą boilerį.
Musų inžinierius atsilankys pas jus 
jums parankiu laiku. Dasižinokit 
apie musų kainas pirm pirkimo.
Pilnas pasirinkimas plumbingo vi
suomet pas mus randasi.

SQUARE DEAL PLUMBING SUPPLY 
HOUSE

1709-1731 So. State St.
Phone Calumet 5200

Visi South Side gatvekariai praeina pro musų duris 
MES KALBAM LIETUVIŠKAI

A T A
PADĖKAVONĖ

A. A. JUOZAPAS SALDUKAS
kuris mirė birželio 20 dienų, 
1928 m. ir palaidotas tapo bir
želio 23 d., o dabar ilsis Lietu
vių Tautiškose kapinėse, amži
nai nutilęs ir negalėdamas at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimų ir 
palydėjo jį į tų neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėkų dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me graboriui A. Masalskiui, 
dėkavojame visiems kurie pa
lydėjo į kapines sudarydami 
dideli skaitlių automobilių ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas 
Juozapai sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Antanas Saldukas.

jįlt iii

A f A I
ANTANAS STASIULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 28 dienų, 5 valandų po 
pietų, 1928 m., sulaukęs apie 
33 metų amžiaus, gimęs Lietu- I 
voje, Kauno rėdybos, Panevė
žio apskričio, Naujamiesčio 
miestelio. Paliko dideliame 
nuliudime dvi seseris, .Juzefų I 
l’ališaitienę, Onų_ Rakickiene po 
antru vyru Bazėrienė, švoge- I 
rius, Domininką Palisaitj ir I 
Kazimierų Bazerį Amerikoje, o 
Lietuvoje paliko seną tėvelį, 
brolį ir 4 seseris ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Aubum I 
Avė.

Laidotuvės jvyks panedėlyj, 
liepos 2 dienų, 8 vai. ryte iš I 
koplyčios j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio I 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Stasiulio, I 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- I 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti I 
jam paskutinį patarnavimų ir I 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Tėvas, S'eserys, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- I 
horius A. Masalskis. Telefonas I 
Boulevard 4139.

A A

JUOZAPAS KLIMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 27 dienų, 11:30 valan
dą vak., 1928 m., sulaukęs 43 
metų amžiaus, gimęs Kiauklių 
parapijos Krauklių kaimo. Pa
liko dideliame nuliudime pus
brolį Lietuvoj seserį Marijona 
ir gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi Eudeikio koplyčioj, 
3201 S. Aubum Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 30 dienų, 2 vai. po pie
tų iš Eudeikio koplyčios, į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Klimo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Pusbrolis ir Giminės.

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

MAGDALENA BURDULIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 28 dienų, 7:15 valandų s 
vakare, 1928 m., sulaukus apie 
50 metų amžiaus, gimus Lietu- I 
voje, Suvalkų rėdybos, Mariam- 
polės apskričio, Kalvarijos mie
stelio. Paliko dideliame nuliu
dime 4 sūnūs: Valentų, Feliksų, 
Jonų ir Antanų, brolį Juozapų N 
Skinkį, 2 seseris ir du švoge- [; 
rius, Frančiškų Petraitienę ir I 
Oną Krukonienę, 2 pusseseris, I 
Onų Ažukienę Amerikoje, o I 
Lietuvoje paliko brolį Simaną. j? 
Kūnas pašarvotas, randasi F 
2110 W. 24th St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, I 
liepos 2 dienų, 8 vai. ryte iš g 
namų į Aušros Vartų para/ 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų, o iŠ ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Magdalenos Bur- 
dulienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį ptamavi- 
mų ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Sunai, Broliai, Seserys 
ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

os
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Juokai publiką. Greitai atvyko pagal
ba ir Liudvikas nebegavo pa
prašyti rakto.

Lietuviai Daktarai

Kaip miegalius Olandi 
ją išgelbėjo

(Istorinis anekdotas)

1672 m. Indijos respubliką 
išgelbėjo vienas miegalius. Kai 
Liudvikas XIV su savo kariuo
mene atvyko prie Amsterdamo 
vartų, miestas nepajėgė prie
šintis. Pakilo didelis neramu
mas.

— Kur dabar tamstos su
nūs?

— Tarnauja.
— Ar gerą turi tarnystę?
— Dėl kūno gal ir gera, tik 

dėl dusios, kažin... Mat jis tar
nauja muitinėje, o Evangeli
joje pasakyta, kad farizėjai ir 
muitininkai neįeis į Dangaus 
karalystę.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6620 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

. ,Iy,?*.rNįs Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

arti 81st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Miscellaneous

Lietuvės Akušerės

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7826 

Re*., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

L1ETUV1Ų 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.
OT1O WITTBOLD NUKSERY
6755 Lolita Avti. Palisade 5220-2172

Susirinko magistratas tartis 
kas daryti. Visi sutiko, kad 
reikia įteikti karaliui miesto 
raktą.

Balsuojant pastebėjo, kad se
nis burmistras užmigęs ir ne
padavęs savo balso. Jį paža
dino ir išdėstė nutarimą.

“Mes norime karaliui įteikti 
miesto raktą”.

“Ar jis jo prašė”, paklausė 
senis miegalius.

“Dar ne”.
“Jei teip, mano ponai, tai pa

lauksime bent, kol jis papra- 
v M sys .

Šis patarimas išgelbėjo res-

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

A K U š E R K A
3252 South Halsted Street

Viršui Uni versal 
State Bank

Moterys Ir mergi
nom kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tartį.

Akių Gydytojai

Graboriai

S. D. L ACH AVICZ
Lietuvia Graboriis ir 

Balzamuotoj**

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė 
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau 
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-251C

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hcrmitage Avė,

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield
Tel. Lafayette 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct.,

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė- Tel. Blvd.

Avenue 
0727

Cicero

3201

su
12

BU-

Jei abejoji apie savo bkib, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

6487
Avenae 

Street 
1752

Phone Boulevard 
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenwood 
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

DR. ELLEN L. COLLEY
OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkvvay Bldg. sekamos 

durys nua. 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

D
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj 
DR. VAITUSH, O

Ofiso ir Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Re*. 8201 South VVallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland AveM 2 labo f 

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

4729

Advokatai
Res. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. III.

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

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

Namų telefonas Brunsvvick 6597 
Ultravioletini Šviesa ir diathermia

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Salio St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo

Vakarais
8241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedčlio 

Pėtnyčios

n
9-e

h

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENT1STAS 
4645 South Ashland Avenae

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

Telephone Kemtock 0066
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
O f ūbo* Vi4wxlo.<n • *

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

105

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS
West Adams St. Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9690

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvfn |1<J 1 v. p. p

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo < telefonu

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
valandoje

IR
Nuliudimo 
suteikiam goriausi pa
tarnavimą. Palaidoj5- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pUnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Višto
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenae 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

A. A. SLAKIS
A D V O K A TAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS 

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 

iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 
8 iki 2 vai. po pietų

6

127 1111

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Stree< 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r 1- 
rnas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
nietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

įvairu8 ^yd^?^
Res. Telephone Plaza 3200 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Reaidence Tel. Fairfax 6368

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas <

N. Dearborn St., Room
Telefonas Central 4411 .

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted S't.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Central 8466-7-8. State 6600

Peter G. Gandas
LIETU VYS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St..
Room 310

Narys advokatų firmos
Elliott, Gaudas & Tepper

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

J. R WAITCHES
Advokatas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą aiba 

taisymą namo? Jei taip, tai susižl- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

Business Service
Biznio Patarnavimas

Cementinis Darbas
Visokios rųšies. Pamatai, cemen

tiniai bloksai, namų pakilimas, 
skiepų grindys, garažai ir visokis 
pertaisymas. Speciali* kainos tik 
dėl 30 dienų. Jei norite, lengvai* 
išmokėjimai*. Atsišaukit arba 
šykit. Dykai apskaitliavimaa.

MR. A. CLOVE 
920 N. Mozart St 

Brunswick 7854

>1 vchhmi”

skilimas,
i, garažai ir visokis 

Specialia kainos tik

Financial
Finanaai-Paakoloa

ra*

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI!
MES darome 2 morgiėim ant 

South Improved Real Estate. 8500 
iki $5000. lengvais išmokčjimaie.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

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

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

Personai
Asmenų Ieško

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

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

J. J. SHAKENMAER,
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSWICK 7397.

A. OLSZEWSKI 
8241 S. Halsted St, tad Floor 

Telephone Victory 0662 
Daro paskolas ant 

1-ino Ir Ž-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaru

VELTUI
Patentai, VaizboženkliaI, Copy- 

nrighta. Rašyk šiandie. Patentą 
reikalai* kreipkite* prie maną* «fu 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ii 
Greitu patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney.

2890 W. Chicago Avė.

Chicago, RL

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir L t 

8149 Šo. Halsted St 
Phone Victory 7261 J. S. RAMANCIONIS, Sav.

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

S. OSGOOD, 
2281 West Division St “upstairs* 

Tel. Armitage 1199

JEŠKAU Ignaco Kaštanausko ir 
Frano Bareišo. Meldžiu atsišaukit 
arba kas žinot praneškit. Jonas Ka- 
štanauskas, City Hospital, Cleveland, 
Ohio.

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

Paskolos suteikiama 
, į vieną dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PAIEŠKAU savo vyro John Kisie
liaus. Prasišalino nuo manęs va
sario 27 d., 1928 in. Jeigu i savaitę 
laiko sugrįžši, dovanosiu. Jeigu ne
nori grįžti apsirūpink su namu. Kas 
praneš apie jį duosiu $5.00 atlygini
mo ir gražiai atsiskirti galėsime.

LUCY KISIELIUS, 
4320 S. Mozart St., Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

GEORGE BROTTS
3500 So. Union Avė.

Phone Boulevard 3787

Business ^Service
- - - rĄtaimayiinaa

$10 įmokėti 
24 mėnesiai išmo

orde- 
vežu.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas. 
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipki tis pa*

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitčs pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šj skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, UI.

2 karų mūrinis garažas, pilnai 
įrengtas, $650. Cementiniu pamatu, 
sienos plytų su cementu, vanduo, 
šviesos ir vandens nubėgimas. Vi
sas materiolas naujas. Mes taip
gi būdavojam medinius garadžius, 
porčius, viškus, ir cementinius skie
pus.

Acorn Construction Co. 
2230

8885 So. Halsted St

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St r

REIKIA patyrusio beilerio j junc 
shop. Nuolat darbas, gera mokes- 
tes. 5138 S. Wentworth Avė.

REIKALINGI “Hambohner” išimti 
kaulus iš kumpių, geras, nuolatinis 
darbas. 2857 S. Spaulding Avė.

Vardas
Adresas

Telefonas

N. Sawyer Avė, 
Albany 6209 

Dept. 9

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti ant farmos, arti Chicagos, kuris 
galėtų karves milžti. D. Bamblaus- 
kas, 501 W. 32 St.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?*

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

HELBERG BROS.

REIKALINGAS jenitoriaus pagel- 
bininkas, ne jaunesnis kaip 40 metų 
amžiaus; turi mokėti kalbėti rusiš
kai arba lenkiškai, turi būt negir- 
tuoklis; valgis, guolis ir mokestis. 
1447 S. Hamlin Avė.

$1000 DOLERIŲ DYKAI!
už užvardijimą musų proterties ker
tės 79 St. Nedėlioj 30 June, pirmą 
dieną atidarymo, pasiskubinkite.

Room 301 
1G3 W. Washington 

Main 4020

Room 607
192 N. Clark St.

Reikalingi salesmenai, gali būti ir 
moteris, laikinai ir ant visados. 
Gera mokestis, angliškai nereikia 
kalbėti. Frank A. Mulholland Co. G 
N. Michigan Avė. Room 903, klaus
kite lietuvio mgr. F. Beatty. Atsi
šaukite kasdieną prieš pietus.

Tel. Kenwood 
Valandos 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

landų. Room. 8. 
PEmdo Canal 0523

Lietuviai Daktarai

va-
va-

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

5107

11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

10756 So. Michigan Avė
Tel. Pulbuan 5950 

Namų Tel. Ptillnian 6377

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per 
“garnishment” teismą. Įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy 

bių. Perku ir parduodu morgi 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas už formoną prie aukštai Štymą 
laikomų boilerių. Atsineškit kartu 
ir paliudijimą savo darbo. Nemo
kanti neatsišaukit. Matykit inži
nierių štore subatoj nuo 3 iki 6 vai. 
vakare, panedėlyj nuo 6 vai. vakaro 
iki 7 vai. _i

3400 Emerald Avė.

faelp Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA moterų indų plovėjų, 
4169 S. Halsted St.
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CLASSIFIED ADSj
Educational

Mokyklos

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2161 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
uuo 6 iki 9 valandai vakare

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai 

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per
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., nttoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų b 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti Šiandien ir jurų® 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. Olekus, Mokytojas
8106 Halsted St., Chieago, I1L

NIEKO nejmokėti, 5 metams iš; 
mokėjimui. Mūriniai ir mediniai 
bungalovv, vasarnamiai, garažai, pri- 
budavojimai, viškai, porčiai, pakėli
mas namų, cementiniai pamatai, ša- 
lytakiai, fihąęų dengėjai, malevotojai, 
Stanton Construction Co., 6347 So. 
Western av.: Hemock 2686, or 8528 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 134 
N. LaSalle: Randolph 1187.

MES DIRBAME arba perkame 
antrus morgičius South Side, 6% 
pigiausiomis komiso kainos mieste.

F. J. STEWART,

Vincennes 0816 
arba šaukite 

8234 Rhodes Avė.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, be skirtumo amžiaus. Gera 
mokestis, darbas ant visados, 1514 
So. 50th Ct., Cicero, Iii. 2 lubos.

REIKALINGA moteris arba mer
ginu prie namų darbo. Gali atsi
šaukti ir iš kitų miestų. Valgis ir 
guolis. 3259 W. 66th St.

ACORN BOILED REPAIR CO.
Taisymus boilerių ir karšto van

dens šildytuvų. Suvirinimas ir at- 
kirpimas. Visokios rūšies paipų 
darbas. Dykai apskaitliavimas. 
Reikia lietuvių pardavinėtojų.

4435 S. Union Avė.
Yards 8883.

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU paaukoti savo grojikų pi
aną, atiduosiu už $65 cash. Taipgi 
panoro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

NIEKO NERE1K ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

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

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

; PASKOLA namų savininkams nue 
$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 Building 
128-180 N. Weįls St

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

PARDAVIMUI Koncertina 104 Kei 
Full triple perlų aprėdyta, kainavo 
$250, parduosiu už žemą kainą, tik 
valiota 1 mėnesi. K. Žardeckis, 738 
W. 17 PI.
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C L A S S I F I E D ADVERTISEMENTS
For Rent

RENDON 4 dideli šviesus kamba
riai ant antru lubų, $20 rendos j 
mėnesi, su garažu, $27, 3006 W. 41 
St. Tel. l^afayette 6573.

KENDON 4 šviesus ir švarus kam
bariai, $1.00 į mėnesį. Atsišaukite, 
913 W. 20 Street.

RENDAI garažas ūOyGO. Renda 
pigi. Savininkas P. Blinstrupas, 941 
\\\ 34 PI.

RENDON 4 kambarių fialas, nau
jai ištaisytas, fialas šviesus. Ben
ita $13. 2228 W. 13 PI.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JUSU PASIŪLYTA KAINA

Singer. Wliite ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina, šios yra išmainytos i 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.

Automobiles

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai________

PARDAVIMUI kampinis saliunas 
arti didelių dirbtuvių, 2462 Blue 
Island Avė.

PARDAVIMUI pigiai grosernė iš 
priežasties ligos, 3317 So. Morgan 
St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ, 8 mylios į 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 Broudvvay, 
GARY, INDIANA

PASIRENDAVOJA štoras su dviem 
kambariais. Tinkamas Real Estate 
arba barbernei. 2515 W. 69 St.

BIRŽELIO BARGENAI
50 karų pasirinkimui, visi garantnoU. 

Cadillac'al, atitekai. Nash'al, Hudson’al, 
K«»ex’al, Cbevrolet'al Ir daugolla kitų, la
bai pistomis kainomis. Matyki t p. Lapai
ti. Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES. 
7188 So. Halsted St.. Triangle 9330

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Parduosiu labai pigiai, arba 
mainysiu ant mažo namo ar loto. 
4549 So. Wells St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

PARDAVIMUI modemiškas Octa- 
gon frontu G kambarių mūrinis bun- 
galovv, ąžuolo nubaigimas, karšto 
vandenio šiluma. Paties savininko 
statytas, $1000 žemiau kainos grei
tam pardavimui.

Savininkas
5955 S. Fairfield Avė., » 

Chicago

KENDON KRAUTUVĖ, 
labai tinkama dėl aptiekus, nes nie
kur nėra aptiekus per 10 blukų. 
Renda nebrangi, namas naujas.

Del platesnių infurmacijų kreip
kitės pas

WM. GRITENAS,
3241 S. Halsted St., 

Tel. Victury 5065

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendus vienam 

vaikinui, be valgiu, 1713 S. Halsted 
St. 2 fl.

NAUJi STUDERAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

I durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi

gais Įrengimais ir atveštas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai 
kurie norite pirkti naujj karą arba 
mainyti seną Į naujj — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite j

MILDA AUTO SALES
W6 W. 3Ist St., Tel. Victory 169? 
D. KURAITIS ir A. KASIULIS

Savininkai

PARDAVIMUI saliunas 3152 So. 
Wallace St. ir Malt & Hop štoras. 
1009 W. 59 St. Priežastis, turiu 2 
bizniu.

BARGENAS
Bučernė ir grosernė, turi būti par

duota greitai, nes aplinkybės nelei
džiu laikyti. Nupirksite už pusę 
kainos.

Kam reikia kreipkitės pas
WM. GRITENAS,

3241 So. Halsted St., 
Tel. Victory 5065

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė su 4 pagyv. kambariais. Biznis 
išdirbtas per 9 metus. Pardavimo 
priežastis, važiuoju Lietuvon. Jeigu 
reikalinga, parduosiu ir rakandus. 
3230 S. Ashland Avė.

RENDAI kambarys dėl vyru, mer
ginų ar vedusius pures, 1 fl. 2666 
W. 39 PI.

PARDAVIMUI Cadillac sedan, 
vertas $1,200, parduosiu už $650. 
Kaz. Šauktis, 2512 W. 69 St.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras, geroj vietoj, yra 
gyvenimui kambariai iŠ užpakalio. 
Renda nebrangi. 5252 S. Ashland 
Avė.

EXTRA FARMOS. Lietuvių kolio- 
nijoj turiu daugelį farmų pardavi
mui. štai Bargenas, vienos 40 ake
rių geros žemes prie Puikaus ežero, 
nauji budinkai, kaina $1300, įmokėti 
$500. J. A. Žemaitis, Fountain, Mich.

90 AKRŲ 8 MYLIOS NUO 
RACINE, WIS„ 

prie cementinio kelio, gera žemė, 
visa dirbama, 8 ruimų mūrinė šluba, 
nauja barnė, mūrinė šilo, ir kiti ge
ri budinkai. 15 “T.B. tested” kar
vių, 4 arkliai, visos reikalingos ma
šinerijos, užsėti laukai. Parduosiu 
arba mainysiu ant bizniavo namo; 
dėl platesnių žinių rašykit savi
ninkui.

JOS. RUMBUTIS 
1603 Washington Avę., 

Racine, Wis. r

Duonkepiai — Atida
Muro namas ir garadžius ant 63 

gatv. netoli California Avė. Lotas 
26x135. Kepykla su visais įrengi; 
mais ir einantis biznis. 6 ruimai 
viršuj. Inmokėti $7000. Parduosiu 
su nuostoliu.

4 flatų muro namas po 5 kamb. ir 
4 karų garadžius. Arti 63 gatv. Ge
riausias pirkinis Marųuite Manor. 
Išmokėjimais pagal sutarimą.

S. Paszkevvicz, 
6345 S. California Avė.

Hemlock 4555

Real Estate For Sale
Nainaj-žeinė Pardaviinui

BRIGHTON PARK
BARGENAI

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

2 AUKŠTŲ mūrinis na
mas, 6—6 kambarių, yra 
skiepas ir viškai, karštu 
vandeniu šildomas pirmas 
apt., 2 karų garažas, 33 pė
dų lotas, $2500 cash, kitus 
lengvais išmokėjimais.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

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

Saukit savininką.
Falrfax 9100

$500 ĮMOKĖTI
Mes pastatysim ant jūsų loto

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

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

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

P. G ADEI KO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

PASIRENDAVOJA kambarys vie
nam arba 2 vaikinams, be valgio, 
bet gali virtuve naudotis. Atsišauki- 
ne ne anksčiau 6 vai. vakaro, 4855 
So. Kolin Avė. Lafayette 9204.

NEPAPRASTA PROGA
Lincoln automobilius, vėliausio 

modelio sedan, pilnai įrengtas, aš 
pats važinėjau labai mažai, jis yra 
kaip naujas, nėra nei vieno įbrėžimo, 
6 nauji tajerai ir turi visus kitus 
įrengimus, atsilankykit ir apžiurė- 
kit, už $450 nupirksite. Tai di
džiausia bargenas Chicagoj, jis kai
navo man $4,000 visai nesenai.

Atsišaukit tik nedėlioj,
2231 N. Kedzie Avė.,

1 apt.

PARDAVIMUI pigiai grosernė, 
labai gera vieta. Priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos. 3217 South 
Morgan St.

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS

100 akrų farma, javų auginimo, 
pienininkystės, 6 kambarių stuba, 
akmeniniu pamatu, “carbide” švie
sos, yra paukštininkas, komams 
sandelis, kiaulininkas, barnė, šilo, 16 
alfalfos, 12 akrų avižų, 45 akrai 
komų, 4 akrai bulvių, 2 akrai agur
kų, 6 akrai daržovėms, 17 akrų miš
ko ir ganyklos, pet kampą farmos 
bėga upė, 5 mylios į vakarus nuo 
Diamond ežero, 6 mylios į rytus nuo 
Niles, Mich., 18 mylių iki South 
Bend, Ind. Kaina su šlaku ir pa
dargais, $12,51)0.

STEPHEN SIROVICA, 
2911 E. 97th St. Regent 2826

Brighton Park

ANT RENDOS didelis, šviesus ir 
gražus kambarys, nebrangiai. 3304 
S. Morgan St. 2 lubos.

RENDAI froidinis kambarys, 1 
ar 2 vaikinam, 2 floras, 3214 So. 
l'nios Avė.

KAMBARYS ant rondo® vienam 
ar divein vaikinam, su valgiu ar 
be valgio. Visi parankumai, 7140 
So. Maplewood Avė.

SAVININKAS PARDUODA
Studebaker sedan, vėliausio mode

lio, kaip naujas, važinėjaus tik bis- 
kj, pirmos klesos stovyje, parduosiu 
už $250, priežastis — man reikia pi
nigų dėl biznio. Yra geri tajerai ir 
daug ekstra dalių. Gali matyti vi
są dieną nedėlioj, 2116 W. Harrison 
St., 2 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicatessen Sto
ras, yra 4 ruimai pagyvenimui, la
bai puiki vieta. Priežastis parda
vimo — apleidžiu mestą. 4418 So. 
Wentworth Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. Priežastis pardavimo — 
liga, nes turi išvažiuoti ant farmų. 
3344 S. Auburn Avė.

SALDAINIŲ krautuvė su aukštos 
rųšies fixtures ir soda fountain. 
Parduosiu arba mainysiu. 5205 So. 
Halsted st.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, lie
tuvių apgyventoj apielinkėj. Valy
mo ir prosinimo; nebrangiai. 2353 
S. Oakley Avė.

PARDAVIMUI arba mainimui 126 
akerių farma, su gasolino stočia ant 
gero kelio. 70 akerių dirbamos. Far
ma randasi 70 mylių už Joliet, Illi
nois valstijoj.

Naujienų Skyrius, • 
3210 So. Halsted St.

A. S.

PARDAVIMUI 100 akrų farma, 
su gyvuliais ir mašinomis, parduosiu 
pigiai. Tikras bargenas, atsišąukit 
laišku. Leon Ivanauskis, R. 1, Box 
54, Carney, Mich.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

BARGENAS
Pardavimui labai pigiai, grosernė 

ir įyčernė, nėra kreditų, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant mažos far- 
inos namo ar loto, priežastis, turiu 
2 bizniu, negaliu apdirbti.

JOHN BAGDON
2 VV. Broadvvay, Blue Island, 1)1. 

Phone Blue Island 2069

PARDAVIMUI gražus smulkme
nų štoras ir 6 pagyvenimui kam
bariai. Renda pigi, ilgas lysas.

3222 So. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas pigiai, ge
ra vieta, darome gerą biznį, 3352 S. 
Morgan St.

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

ARTI TEATRO. Parduosiu saldai
nių, grosemę ir delicattessen krau
tuvę. Greitam pardavimui. Savinin
kas išvažiuoja Lietuvon. Nebrangiai. 
5346 Wentworth Avė.

GROSERNĖ ir delicattessen grei
tam pardavimui dėl ligos. Nauji fix- 
tures, geras biznis. 1708 W. 46 St.

4 'KAMBARIAMS, $395 
Nepaprastai aukštos rųšies rakan
dai, 3 šmotų parloro setas, mahoga- 
ny rašymui stalas, liampos, stalas, 
vvalnut valgomo kambario setas, 
veidrodis, 3 šmotų vvalnut 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.

13 SANDELIO 1SPARDAVIMA9 NAUJŲ 
IR SENŲ RAKANDŲ 

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

4 kambarių. verti $1OOO.................   $295
4 kambarių, verti $2000 ______________  $475
$2000 Mohalr Frteie aeklyttoB setas — 
$460 Frieze seklyčios setas ................. $146
$150 rieAutlnla valicomo kamb. setas $55 
$1X5 6 Šmotų walnut mieKruimio setas $88 
Čoxweil krėslai, kaurai visokios rųSies.

6 Arnotų pusryčiams setas ■ ■ $10 
Klauskit Mr. Parmel 
COLLINS STORAGE 

5114 Madison St.
Atdara vakarais iki P. nedėlioj iki ft

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė, yra cigarai, cigaretai, ice cream. 
Pigiai, nes apelidžiu miestą. 1437 S. 
49 Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta, prieinama kaina. Tel. Canal 0213.

PARDAVIMUI *2. kro«lij barberne, 
nauji fikčeriai, randasi geroj vietoj. 
Atsišaukite, 4020 Archer Avė.

TIKRAS rakandų bargenas. Turiu 
parduoti 6 kambarių parloro setą, 
valgomo kamb. ir miegruimio setą, 
krėslus, liampas, VVilton Chineese ir 
Oriental kaurus. Viskas geram sto
vyje. 4143 W. Washington Baul. Ist 
apt. Van Buren 9461.

BARGENAS BIZNIERIAMS
PARDAVIMUI grosernė su kam

piniu mūriniu namu ir 2 flatai po 
5 kambarius; geriausia ir gražiausia 
vieta dėl biznio ir gyvenimo; arti 
biznių nėra ir nebus, randasi gra
žiausioj apielinkėj, Chicago Lavvn.

A. ZABELA,
3459 W. 65th St., 

Tel. Republic 8528

PARDAVIMUI pieno išvažiojimo 
route. Vėliausios mados įrengimai, 
biznis įsteigtas senai. Del tolimes
nių informacijų šaukit, Lafayette 
6274.

PARDAVIMUI rakandai kartu ar
ba skyrium. Pigiai greitam parda
vimui, 211 So. Springfield Avė. Tel. 
Nevada 9328.

BISKĮ VARTOTI
$360 puikus mohair seklyčios setas $63.60
$400 Frieze seklyčios setas________ $87.60
$500 4 Šmotų walnut miegruimio 

setas __  $88.50
$160 Gražus valnus valgomo kamba-

bario setas .............      $58,60
975. 9x12 VVilton kaurai .......... $22.50
$25, 5 Arnotų pusryčiams setas ____  98.50

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdie Iki 10 vai. vakare. 
Nedėlioj iki 6.

PARDAVIMUI arba ant ren- 
dos road house su 5 akerių že
mės; yra 6 kambarių flatas 
ant viršaus ir 12 karų garažas. 
Viskas sutaisyta dėl biznio.

3908 W. lllth St.

PARDAVIMUI pigiai saliunas, 
geroj vietoj. 5044 S. VVentvvorth Avė. 
Phone Boulevard 4575.

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai, 
naujos mados. Pirmam pašildymui 
pigi kaina. Povilas Pačulis, 917 W. 
33rd St.

PARDAVIMUI soft drinks parte
ris, geroj vietoj, tirštai apgyventoj 
apielinkėj. Pigi renda. Parduosiu 
nebrangiai. Turiu parduot dėl ne
sveikatos. P. Tischter, 5528 South 
Robey St.

Scwing Machines
Siuvamos Mašinos

VISOKIŲ išdirbysčių siuvamos 
mašinos pataisomos \ii $1 ir dau
giau. Atvažiuojame bile kur. Dar
bas garantuotas. Taipgi White, 
Rotary ir Singer beveik naujos ma
šinos pardavimui.

SKOVVRON,
3040 N. Avers Avė., 

Pensacola 1670

PARDAVIMUI ice cream parlor, 
kendžių, cigarų, cigaretų ir kitų ma
žų daiktų krautuvė geroje vietoje. 
Biznis išdirbtas per daug metų, lie
tuvių kolionijoje. Galima pirkti su 
namu arba be namo.

1444 So. 50th Ct., 
Cicero, III.

/

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernę. 
Geras biznis, dėl gero barberio, 107 
& Ridgeland Avė.

PARSIDUODA vienos mėsos 
bučernė (cash biznis — be knygu
čių). Pirmos klesos biznis, išdirb
tas per daug metų. Parduosime ne
brangiai. Su mainais neatsišaukit. 
2891 Archer Avė.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
Parduosiu už pusę kainos arba mai

nysiu ant tetų, automobilio, namo 
arba kas ką turite, nes turiu du biz
niu. Tai abudu negaliu laikyti.

Kreipkitės pas
W. GRITENAS, 

3241 So. Halsted St.
Victory 5065

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
krautuvė. Pigiai. Priežastis — ap
leidžiu miestą. 6729 So. Ashland 
Avė.

PARDAVIMUI farma 200 akrų, 
puikus budinkai, daug bandos, viso
kios mašinos, viskas užsėta, netoli 
miestų ir geležinkelių. Atsišaukit 
laišku. Leon Ivanauskis, R. 1, Box 
54, Carney, Mich. 1 
-------------------------------------------------- L--------------------------

PARSIDUODA 80 akerių farma, 
6 kambarių namas' su barne, 9 kar
vės ir visi padargai. Parsiduoda už 
$5000, verta $7000. . Priežastis — 
liga. Del informacijų

Tel. Yards 2451 
ypatiškąi 
2 lubos 

749 W. 33rd St.

10 AKRŲ paukščių farma, gera 
žemė, gražus sodnas, 2 mylios nuo 
miesto, elektra ir auto transportaci- 
ja, 60 mylių nuo Chicagos, kaina, 
$2500. Kloss, 1134 W. 69th, Tel. 
Wentworth 8947.

DELIKATESEN, grosernė, saldai
nių, ice cream, yra daug stako, ge
ri fikčeriai, pigi renda, 4 kambariai 
gyvenimui iš užpakalio. 3047 W. 51 
Street.

BAHGKNAI
Pardavimui saliunas su namu, 

1928 Canalport Avė., 3 pagyvenimų 
ir štoras, parduosiu už $12,500, nes 
aš turiu 2 namu, vienų turiu būti
nai parduoti.

šaukite
W. GRITENAS, 

3241 So. Halsted St.
Victory 5065

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

EXTRA MAINYMUI
bizniavas namas, štoras su 4 kam
bariais ir du flatai ir naujas mūri
nis garadžius 50x66. šitą namą ir 
garadžių mainysiu ant privatinio na
mo nepaisant apielinkės, arba biz- 
niavų tetų ar farmos netoli nuo Chi- 
cagos.

Kreipkitės pas saviniunką
PETER BLINSTRUP 

941 W. 34 PI.

Farms For Sale 
_________ UkiaiPardavimui_________  

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

Puikus budintai 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

PARDUOSIU farmą, 130 akrų, 
100 akrų dirbamos žemės, daug“ ge
ro miško, 22 štukos galvijų, 4 ark
liai, 14 kiaulių, 300 vištų, 50 an
čių, visos mašinos, viskas apsėtu, ge
ros triobos, cemento saila .prie gero 
kelio, 130 mylių nuo Chicagos, 3 
mylios nuo stoties. Norėčiau par
duoti už cash. Parduosiu su staku 
arba be stako.

M. TARUTIS, 
R. 4, Box 12, 

Campbellsport, Wis. 
, ■ .. ... ............... ■■■■■ i

Real Etetate For Sale 
Namai-Zemž I’ardaviinui___

PUIKUS PIRKIMAI
Parduosiu arba mainysiu naują 5 

flatų namą, randasi geriausioj vietoj 
Marųuettte Parko apielinkėj, yra 5 
flatai ir 3 garadžiai, kampas, visas 
namas išrendavotas ant vienų metų. 
Norėdami gražaus namo ir gerų 
įplaukų matykite šį namą.

Antras. Puiki proga įsigyti biz- 
niavą namą smarkiai augančioj vie
toj ant 71 St. netoli Marųuette Par
ko. Šis namas yra dabar statomas, 
tai bus 5 flatai, 2 karų garadžius ir 
du nedideli štoriukai arba galima 
palikti įvieną štorą. Parduosiu ar
ba mainysiu.

Trečias. Parduosiu arba mainysiu 
bizniavą namą, tai yra 2 -vidutinio 
dydžio Storai, 6 kamb. flatas ir 2 
karų garadžius, išrenduotas visas na
mas. Puiki ir auganti vieta.

Ketvirtas. Yra 8 flatai, parduosiu 
arba mainysiu ant ko nors mažesnio, 
tai yra 4 flatų naujas muro namas 
ir 4 flatų medinis namas, labai pui
kioj vietoj abu namai, pečiais šildo
mi. Rendų $300 mėnesiui, tai yra 
kampas.

Taipgi turime mažesnių namų ir 
tetų ciel pardavimo ir mainymo. Jei 
tamsta neišsirinkote iš viršminėtų 
namų, mes pastatysijne dėl tamstų 
kokį tiktai norėsite, priimdami tams
tų seną namą.

Su visais viršminėtais reikalais at
sišaukite į

JOHN PAKEL & CO.
General Building 
Contractors and 

Real Estate
Tel. Hemlock 0367

2 FLATAI, 6-6 kambarių, Brighton 
Parke, in Maplewood, abudu flatai 
išrenduoti. Mainysiu ant biznio ar 
ko kito. Šaukit rytą ir vakarais. 
Tel. Lafayette 7193.

2 aukštų medinis namas cementi
niu pamatu, 2-4 flatų, $1500 įmo
kėti. Specialis bargenas

$5900
2 aukštų mūrinis, 2-4 flatų, 2 

karu garažas, modemiškas, turiu 
parduoti tuojau, pigiai.

6 kambarių mūrinis bungalow, 
Marųuette Manor, mainysiu į gro- 
sernę, arba bučernę, veikit greit.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47th St.

———— ■■■■■■■   - ■■ —y—

Didelis Bargenas
Pardavimui medinis namas su gro- 

serne, arba vieną grosernę. Namas 
naujai ištaisytas, 2 Datai po 4 kam
barius. Yra 2 mašinom garažas. Pigiai

717 W. 21 PI.
PARDAVIMUI bizniaVas namas 

arba rendavoja štorą. Yra visi pa
togumai. Geroj vietoj, 2546 W. 46 St.

PARDUOSIU pigiai savo moder
nišką priemiesčio bungalovv, 5 kamb. 
vana, elektra, gasfts, skiepas, nau
jai dekoruota, tetas 100x200, 2 dideli 
garažai, 2 blokai iki Rock Island 
stoties, 35 minučių važiavimo iki vi- 
durmiesčio, mėnesiniais išmokėji
mais, šaukit savininką State 4879, ar- 
bo Room 301, 163 W. Washlngton st.
---------- --------------------------------- -----

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui kampinis bizniavas namas, 
Brighton Parke, prie Archer Avė., 
didžiausiam biznio centre, 2 Storai, 
2 flatai 5-6 kambarių, 1 karui gara
žas. Matykit savininką po 6 vai. 
vakare, nedėlioj visą dieną, savinin
kas ant vietos, 2 lubos iš užpakalio. 
4156 Archer Avė.

Už $1000.00
Nuperkat 4 mimų namą 
ir 2 lotu, graži apielinkė — 
1 blokas nuo strytkarių. — 
Balan. kaip renda.

Šaukit savininką 
Roosevelt 5878

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų mūrinis namas, akmeniniu pa
matu, 7-8 kambarių flatai, aržuolo 
trimas, karštu vandeniu šildomas, 2 
karų mūrinis garažas, tetas 40x144, 
netoli 79 ir Halsted St., netoli nuo 
jubliškos mokyklos. Leo Katalikiš- 
cos aukštesnės mokyklos vaikinams, 
tfercy katalikiškos aukštesnės moky- 
dos merginoms, publiškos katalikiš
kos vokiškos mokyklos. Turit pa- 
matyti, lca<l j vertinu*,

NaujienoR, 
Box 1091 

-------------—-------------------- r*-
PARDAVIMUI naujas muro na- 

nias, 2 po 5 kambarius. Kaina 
$10,500, cash $1,500. Morkus, 7044 
Archer Avė. Prospect 2559.

SAVININKAS parduoda bizniavą 
namą, štoras ir 2 po 4 kambarius. 
Elektra ir vanos; nebrangiai, 3336 
S. Lowe Avė.

PARDUODU dviejų flatų namą 
labai pigiai. Kam reikia geros vie
tos; arti bulvarai, karai. Važiuoju 
Lietuvon. 2308 \V. 50th Place.

PARDAVIMUI 53 pėdos prie S. 
Campbell, netoli 65 St. Savininkas, 
6449 So. Campbell Avė., Republic 
8468.

Tuoj Parduot 
Reikia

2‘ flatų namas 5X6 kamb.
2 3 lotai

Pigiai
Už $4000.00

• Įnešti reikia tik 2000.00 
Gražus medžiai — puiki vieta.

Prie stritkarių linijos
Šaukit Roosevelt 5373

MAINYSIU
4 lotus į namą 
geroj vietj. 
Cash pridėsiu.

Mainysiu 10 flatų į garažą 
arba bizniavą namą.

Mainysiu 4 flatų namą ir lotus 
arba ant cottage.

Šaukit Roosevelt 5373

Turime ir kitų daug bar- 
genų pasirinkimui.

RUBIN BROS.
Namų Statytojai

4155 Archer Avė.
Lafayette 8705

4 KAMBARIŲ namas, garadžius, 
2 extra lotai, Kaina $4500, IV2 blo
ko iki 63 gatvės karų linijos, 6135 
So. Kildare Avė. 1

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

Savininkas 
6343 So. Mozart St

PARDAVIMUI tetas 30x125, 2 
blokai nuo vienuolyno, $1350. Kaz. 
Šauklys, 2512 W. 69 St.

Golfo laukas, 120 iki 500 akrų, ne
toli Chicagos rubežiaus, netoli sto
ties, geri budinkai, nėra skolų, spe
cialiai $400 už akrą.

ARLINGTON HEIGHTS , 
REALTY CO.

Artlington Heights, III. 
Tel. 316

PARDUODU bizniavą namą su 
saliunu, arba vieną biznį. Mainy
čiau ant nedidelio namo. Esu viena 
moteris, sunku vienai apsidirbti. 
1238 W. 59th St. Tel. Wentworth 
2870.

BUNGALOW BARGENAI — Mo
derniški nauji muro bungalow, karš
tu vandeniu šildomi, tile vana ir 
stikliniai porčiai, tiktai $2,000 įmo
kėti, kitus kaip rendą po $70 j mė
nesį. Mes taipgi galim pastatyti 
ant jūsų loto kokį tik norit bunga- 
low. O. Vanderwars, Bev. 6540.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, kaina $3,000, 639 W. 16 St.

PARDAVIMUI 5 flatų namas su 
bučerne ir groserne arba mainysiu 
ant 2 flatų namo, bungalow arba 
vacant property, South Side arba 
Brighton Parke, 3 karų gara
džius.

Atsišaukit, 
2901 South Emerald Avė.

' DABAR LAIKAS
Nusipirkti namą, tetą, farmą, ar

ba biznį, nes laikai gerėja ir kainos 
ant visko pradas kilti. 'Taifri kas no
rite uždirbti pinigų naudokitčs uiusv) 
išrinktinai gerais barmenais:

1. 2 aukštų muro namas su krau
tuve ir 5 kambariais viršuj, ant ge
ros bizniavos gatvės (krautuvė yra 
tuščia ir galima pradėti bile biznį), 
moteris parduos labai pigiai.

2. Negirdėtas pirkinis 6 kambarių 
nauja muro bungalovv, mainys ant 
bučemės ar ką turite.

8. 2 pagyvenimų muro namas ant 
Bridgeporto 5 ir 6 kambariai tiktai 
už $10500.

4. Bizniavas namas taipogi ant 
Bridgeporto savininkas važiuoja Lie
tuvon parduos labai pigiai.

5 Grosernės fixtures parsiduoda 
pigiai, savininkas duos vieną mėnesį 
už dyką.

Taipgi daug kitokių bargenų turi
me pasirinkimui ir kas norte gretai 
parduoti kreipkitės pas mus.

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

$250 CASH
PO $35 Į MĖNESI IR 

daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galovv, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, fumas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacilos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

PAAUKAUSIU 7 kambarių namą, 
modemiškas, geroms sąlygoms. Gali
ma matyti po 6 vai. vakare ir ne
dėlioj visą dieną. 7352 S. Morgan St. 
Tet. Stewart 1055.

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. MEŽLAIŠKIS, 
2458 W. 71 St., 
Republic 4537

Modemiški naujos mados. 
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockwell St. Edgewater 1930

DAR NIEKAD NEBUVO
tokių pasiūlymu kaip Šis. Lengviau
siomis išlygomis galite nusipirkti 
vieną iš dešimties, dviejų augšlų 
namą, kurių trustee yra Central 
Manufacturing District Bank & 
Trust Co. Visi namai nauji, pui
kus ir drūti, kaina tik $12,650, gat
vė cementuota ir išmokėta.

Štai kaip lengva nupirkti.
1. Gali įmokėti taip mažai kaip 

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

pilną vertę.
3. Gali įmokėti išmokėtu lotu.
4. Balansu išmokėsi mokėdamas 

po $65.00 į mėnesį ir nieko dau
ginus.

Pasimatyk greitai
ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4892 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalovv ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

arba priemiestyj ant jūsų loto bile 
kokios rųšies bungalovv arba flati- 
nį namą. NEREIKIA NIEKO 
ĮMOKĖTI, 5 arba 6 kambarių 
bungalovv arba gražų 2 flatų, 5-6 
kambarių. Rendą kurią labar mo
kate bus užtektina dėl išmokėjimu 
kiekvieną mėnesį. “Multi-celled 
insullation.” Atsišaukite bile kada 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299
— ..

REIKIA senų namų, tetų arba 
farmų, mainyti į Chicagos praper- 
tes. Dabar gera proga gauti gerą 
namą ir geroj vietoj.

Kreipkitės prie
WALTER J. PAUL

6601 S. Western Republic 4170
3286 W. 65th St. Hemlock 288?

?500 CASH, $25 Į MENESĮ
5 ir 6 kambarių mūriniai bunga- 

low, musų restrieted subdivizijoj. 
Seeley Avė., tarpe 77 ir 78 St. Gra
žiai dekoruoti, grįsti viškai, dideli už
pakaliniai porčiai, plieninis Quaker 
furnas. Klė cement.vaot.n ir apmokėta, 
gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokus nuo 
karų, netoli mokyklų ir bažnyčių.

AR JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be įmokėjimo pinigu, bunga]ow 
arba 2-3 flatų namą. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, vėliau- 
sis plumbingas ir apšildymas. Ma
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
atlankyki! musų ofisą. 
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
134 N. La šalie St. 

Central 5901-2-3

3 MIEGRUIMIAI
Modemiškas 6 kambarių bungalovv, 

$500 įmokėti ir po $50 į mėnesį, 
įskaitant nuošimčius. Priimsim į 
mainus išmokėtą tetą.

Matykit P-ną Trauo.
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 įmokėti, po $80 į mėnesį. Yra 
visi reikalingi įrengimai. Lai vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
įmūryta vana, cementinis sklepas{ 
skalbykla, 37’zfc tetas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesčio.

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai 

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Cravvford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba Šaukit 
Dovvners Grove 491


