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Rūbo” Bendroves Bankrutytojai Nubausti
Gudžiūnas, Karsokas ir Kuo

saitis nuteisti kalėjimai!
Bulgariją apniko 

skėriai
si NUŠOVĖ POLITIKIERIŲ

jos I Ieškovo apskritį apniko 
1 skėrių d-bėriai, nai k i n d a1 m.i 
ukius. Kovai su ta. rykšte 
iiaus\ibė mobilizavo visus

• j v 1 99 -n 1 venlojus, amžiaus nuo 16Jų pasiglemžtas Kubo Bendrovės turtas metu.

sukon fiskuotas ----- *—

gy- 
iki

Didžiulis Amerikos 
teis- kaltinamieji išteisinti. ■ • • v • .

tapo pasodinti į BlZIllS UZ SOVlCtU
utiioves • v* •
igiemžę ?(usų pripazmima

TAURAGĖ, Lietuva. — šiau- mėn. ir užmokėti 18,000. 
lių apygardos kriminalis 
mas gegužės 10, 17, 18 ir 19; 
<1. nagrinėjo subankrutijusios 
“Rūbo“ Bendrovės buvusių ve
dėjų ir jų draugų bylą. Kalti
namuosius Gudžiunų-iStrazdų, 
Karsoką ir k. gynė trys advo
katai. Bendrovės pusę laikė 
r. d v. L. Toliušis. Byloje daly
vavo ekspertai ir liudininkai. 
Publika buvo taip susidomėjusi, 
kad netilpo teismo salėje.

Gegužės 19 d. buvo paskelb
tas teismo sprendimas: Gudžiu- 
nas-Strazdas nuteistas šešiems 
metams sunkiųjų darbų kalėji
mo (sulig amnestija bausmė nu
mažinta iki I melų) ir užmokė
ti buv. “R ubo” bendrovės akci
ninkams (šėrininkams) 180,- 
090 litų. Karsokas (buv. čika- 
gietis) nuteistas keturiems me
tams (sulig amnestija, 2 m. ir 
8 mėn.) ir užmokėti 50,000 li
tų. Kuosaitis 1 metams ir 4

Anglijos darbiečių 
valdžia sudaryta

LONDONAS, birž. 7. — Nau- 
va’.- 
Jos

joji socialistinė Anglijos 
džia tapo jau sudaryta, 
sudėtis tokia:

Premjeras — Ramsay Mae-
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Rodhauzėj, š.šias m’yias nuo 
Mislunvakos, praeitą naktį įvy
ko muštynės ir šaudymai, pa
sibaigę tuo, kad nušautas buvo 
Ed. Blankerl, Misha\vakos po- 
’ilikierius. šovil>as pasislėpė. 

1 Rodhauzėj buvo daug linksmų 
svečių, vyrų ir moterų.

I Reparaciją ekspertų 
konferencijos rapor

tas pasirašytask a 1 ė j i m ą. “’R ubo” ben < t ro v ės
turtas, kuri buvo pasi'g 
kaltinamieji, tapo konfiskuotas.

“Rūbo“ bendrovė buvo įsteig
ta amerikiečių pinigais, ir jos 
vedėjai taip pat buvo beveik visi 
amei Skiečiai. Gudžiunas-Slraz- 
das ir Karsokas, pasigrobę ben
drovę i savo rankas, pašalino nuo' 
jos reikalų vedimo teisinges- Nežiūrint valstybės departa-l 7.'_
nius žmones ir paskui privedė [ rTien,o pareiškimų, kad Iloove-' Schvvimmer, 
ją prie bankroto, pasisavinua- rįo administracija esanti nusi-įrų pacifiste, kuri negalės tapti! kiamus plano 

stačius nesiskubinti su atstei- Jungtinių Valstijų piliete: Aukš-j 
gimu diplomatinių santykių su čiausias

mery bus įdėtas kaltinimo ak- Maskva, didžiulės Amerikos nuomonę, kad ji, kaipo pilietėj prakaitavo per ištisus keturius; 
tas prieš Gudžiūną, Karsoką ir 1 koip0raeijoS. kurios jau turi nėra pageidaujama.
k., kuriuo pasiremiant buvo na
grinėjama teisme ši byla. Ka
dangi daugelis amerikiečių bu
vo įdėję savo sunkiai uždirb
tus pinigus į “Rūbo” bendrovę, 
tai jiems bus Įdomu susipažinti 
smulkiau su faktais, pažymė
tais tame dokumente. Red.]

Sako, kad neatsteigimas nor- ‘ 
malių santykių trukd y s i ą s , 
amerikiečiu biznfo reikalus* 
Rusijoje

WASH-INGTONAS, birž. 7.
_____ 1 valstybės departa-

,<i

nį i beveik visų jos turtą.
Sekančiam “Naujienų” nu

Sandaros Seimą Kon 
troliuoja Fašistai

Vienybininkas” Mikalauskas Seimo pir
mininkas—Seime dalyvauja tik šešioli
ka delegatų

BOSTON, Mass., birželio mėn. [ daros istorijoj toks mizernas. 
d. [Specialio koresponden- ‘ Plačiau pranešiu laišku.

—Korespondentas.
7
to telegrama “Naujienoms” j — 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros seimas prasidėjo ner
vingai.
vyko t ii
Delegatų

tapo 1 prastas.

PARYŽIUS, birž. 7. — Fi
nansų ekspertų konferencijos 
priimtas Vokietijos reparacijų 
mokėjimo planas šiandie 
delegatų formaliai pasirašytas. |

Dabar belieka suintemuo-jnybfmana(|žeris Mikalans- 

laipjau išdirbti rei- ,kas - seimo l’innininkas. Va- 
vykdymo dėta- karionėje delegatams priimti

kalbėtojai buvo didžiumoje fa- 
išistai.

Šis sc’mas ims pirmas Sau

(Pacific Atlantic Piloto i

Washington, D. C. Rosikaitoms valstybėms tą planą rati-j 
, pagarsėjusi veng-| fikuoti, o

i liūs.
teismas pareiškė tą j Reparacijų ekspertai

biznio santykių su rusais, ir į 
los, kurios dar tik daro 'biznio; 
kontraktus su sovietais, ima Į 
reikalauti, kad Washingtono ad-i 
ministracija pakeiktų savo nu
sistatymą sovietų Rusijai.

'lokių milžiniškų koncernų,, 
.kaip General Electric kompani- 
1 ja, Du Pont de Nemours, pada- 

transporto — H. Morrison; pas-' rillsių su soyjetąis milžiniškų 
tų — Lees-Smith; teisingumo1 kontraktų, pagaliau einančios į 
— W. JoAvitt. biznį Rusijoj Ford Motor kom- Italijos

J. II. I Itomas, geležinkelio-; panijos žmonės sako, kad jų 
čių vadas, ] 
naujai sudaryto departamento, (tymų, jei Amerikos vladžia ii- ^uo budu senas, per šešiasde- į 

kurio uždavinys bus kova su giau susilaikysianti nuo atstei-! šiml metų traukęsis, j 
nedarbu. gimo normaliu diplomatinių

* • ■ 1 •r [santykių.
Chic-ie-ipfis karste m.i St'na,orius Borall> scnato už' cnicagietls Karste pa sįcnj() reikalų 'komisijos pirmi- 

, jau seniai ragina at- 
► s teigti normalius santykius su 
Rusija. Jam pritaria ir kai ku
rie kiti pažangesnieji senato
riai, kaip VVheeler, Dili, etc.

Italija-Vatikanas ap
sikeitė sutarties i 
ratifikavimais• '' \ - v \ ' •

mėnesius, ligi galų gale priėjo 
prie sutarimo, šiandie jų pa s i-i 
rašytu dokumentu pasaulio ka-į 

iras galų gale bus iki 1989 me- | 
! tų pabaigos likviduotas — lik- i 
vieluotas, praslinkus 75 melams; 
nuo kayo prasidėjimo!

VATIKANO MIESTAS, birž.,
7. .Kardiriolas Gasparri ir, 

i premjeras Mussolini
šiandie apsikeitė Laterano šu

Kunigo Miežvinio pa 
šauta mergina yra 

Alytaitė

A. L.. T. S. seimas, apie ku
rį pranešama aukščiaus paduo
toje telegramoje, turėjo prasi-Centro valdybos al- 

sekretorius Biekša, dėti birželio B d. 10 vai. ryto, 
ik šešiolika. Epas I sandariečių salėje, So. Bostone, 

ir tęstis iki .birželio 8 d. vaka
ro. Į jį, matyt, važiavo <tau- 

basistai susiorganizavę. “Vie- ginusia tie, kuriems rūpėjo pa
kreipti, Sandarą į fašistiškas vė
žes. O stambesnieji Sandaros 
vadai pasiliko sėdėt namie. Iš 
Chieagos, kaip praneša jų or
ganas, iškeliavo pp. Biekša, Va
latkas, Tulys, Grisius (?) “ir

Los Angeles socialis
tai gavo daugiau 
kaip 70,000 balsų

— Los Angeles miesto rinki
muose, kurie įvyko praeitų an- 

, birželio 4, socialistų

Sudarkė garsią vo 
kiečių karo knygą

Remarąue’o “Vakarų F r o n t e 
Nieke Naujo’’ angliškas ver
timas Amerikoje cenzūruotas

BOSTON, Mass., birž. 7. — 
1.iltie, Bro\vn & Co. knygų lei
dykla jau išleido angliškame 
vertime sensacingų vokiečių 
lasytojo, Erick’o Maria Bemar- 
(|tie’o karo knygų: “Vakarų 
Fronte Nieko Naujo” [“Im 
Westen Nichts Neucs,” anglų 
vertimas pavardytas “Ali Quiet 
on the \Vcstern Fronl”j, bet, 
deja, sudarkytų, pačių leidėjų 
“cenzūruota.”

Alfred Mclntyre, tos leidėjų 
kompanijos pirmininkas, sako, 
kad Amerikos leidiny verkiant 
reikėję daryti tam tikrų keiti
mų, nes kitaip, dėl aštraus 
IMassachusetts valstijos įstaty
mo knygoms, to veikalo nebūtų 
buvę galima pardavinėti.

[Kauno spoudoj buvo paskel
bta, kad Remarųue’o veikalas

, tradiehį, 
Chicago Journal įdėjo atvaiz- ^kandidatai gavo daugiau kaip 

. kuri^ kunigas 79 tūkstančių balsų.
Nors miesto rinkimai čia yra 

neparli- 
tačiau socialistų kandi- 

Alytaitė. Iš tclcgrat ijos amtyt,: (|aiaj į švietimo tarybą ėjo kaip 
kad Elena yra “beauty»” socialistai. Priešrinkiminėj 

Kaip jau Naujienose buvo; kampanijoj tiek vietos spaudoj,
Siūlo amnestiją maišti- panešiu, kunigas Miežvinis, šo-į ti(,k . agitacijos lapeliuose, ku- 

ivęs mergini), po lo pats nusi- rjuįs .|ei(|0 jp skleidė socialisli) 
.šovė. 1 partija, visur buvo brėžte pa-

MFKSIKOS MIESTAS, biržj ----------- --— , w • brėžiama, kad kandidatai Irenc
Federalinės kariuomenės! Stef3.110 RudlCO UŽIHll- Smith ir George Grant yra so

cialistų partijos nariai ir tos 
partijos yra nominuoti.

Vienas 12-tame distrikte iš
rinktų aldermenų (miesto tary
bos narių) prieš karą yra bu
vęs veiklus socialistas ir tūla

1 laiiką buvęs Kalifornijos sočia- yra verčiamas ir lietuvių kai-

dą lietuvaitės, 
Povilas Miežvinis andai pavo-paskirtas ministerių interesams busią didelių truk- tarties ratifikavimais.

metu traukęsis, ginčas l’n8a* pašovė Harrisonc, N. -I, [“non-pai tisan, 
tarp Vatikano ir kvirinalo ta- •'<>” vantas pavardė jra Elena niui,
po- galutinai pabaigtas.

Donuld; iždo minislens—Philip j HollyWOOdą, gaVO
Snovvden; užsienio reikalų — ! .
Arthur Henderson; domini j ų- 
Sydney Webb; Indijos—Wedg-[ 
\vood Benu; vidaus .1. R- 
Clyn?s; karo — Tom IShaAv; 
aviacijos — lordas Thomson; 
viešųjų darbų — George Lans- 
bury; sveikatos — A. Green- 
\vood; darbo Miss Marga re t' 
Bondfield; žemės ūkio Bux- 
ton; švietimo — Sir C. 1 rave- j 
lyan; prekybos—Wm. Graham

filiuose “džiabą ninkams Meksikoje

WRRS-
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Iš didesnės dalies dehesiuota 
ir vėsu; vidutiniai ir stipresni 
žiemių rytų vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 49° ir 52° F.

šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:23. Mėnuo teka 5:28 
ryto.

Ili(M.LY\V()()I), Cal., birž. 7.1 
— Charles Loeb, vokiečių ko- 
medininkas, kuris originaliu bū
du iš Chieagos “atsibagažino” 
į llolly\voodą, norėdamas pa- 

, kliūti į “muvius,” vis tik savo 
tikslo pasiekė.

Piieš dvejetą savaičių Char-

Motociklo katastrofoj 
žuvo kabareto artistė

les Loeb, norėdamas* sutaupyti vakery, 
sau kelionės lėšas, pasiųsdino

: save iš Chieagos Į Hollywoodą 
karste (grabe). Ten jį rado ko
ne užtro.škusj ir išbadėjusį.

Pathe studijų direktorius, 
Charles Richards, pasigailėjo
LoeL’o ir davė jam rolę vienoj

vadas Colima valstijoj, gen. Or-1 sėjas nubaustas 20 
tiz, paskelbė trijų dienų kam-! 
ponijos prieš klerikalų maisti-'

! ninkus paliaubą. Armijos avia-j
toriai mėtys lapelius į maisti- lnįca Račič, atstovas, kuris per- 
ninkų centrus, su pranešimu,; nai birželio 20 diena Jugosla- 

i kad kuriė maištininkai padės; vijos parlamente nušovė tris 
, tiems I

metų kalėjimo
BELGRADAS, birž. 7. — Pu-

KAUNAS. — Gegužės 17 pa- 
notaro Jasaičio sūnūs 1 *— — . viįvo p«i.t*- . - .

studentas Kazys Jasaitis, mo-!^nklus^, tiems bus dovanota į kroatų atstovus, jų tarpe vai- Hstų partijos sekretorius. San- į bon.j
tociklu vežėsi pavažinėti ręsto- i bausmė, ir bus saugiai parly- kiečių partijos vadą Stefaną tykių su socialistais jis ir iki šiol 
rano “Alhambra” kabareto ar-j dėti namo, 
tistę Marų Pekką. Nuvažiavo; 1110 budu 
iki Prienų ir grįžtant atgal, 18 P 
klm. nuo Kauno, motociklas ap-|J° hejimo. 
virto. Mara Pekka labai sun-

RadiČą, o du kitus atstovus su- 
vyriausyibė nori žalojo, <

nebuvo nutraukęs, ir manoma,1 PraŠO Nobelio dovanos

krutamųjų paveikslų komedi- kiai sužalota, Jesaitis lengviau. ^EŠERIŲ METŲ VAIKAS NU-
joj, pareiškęs, kad tokio didelio Vežant Kaunan artistė mirė, 
pasiryžimo žmogui verta duoti 
progos.

O Lili MlUb cllollH Uo oU“ ' « « j • •
šiandie tapo pasmerk- dabar jis vėl grįš Į parti- karo knygOS autOHUl

I padaryti galą maištams bekrau- įas dviem dešimtim metų sun- ją« j STOKHOLMAS, Švedija, birž.
7. švedų rašytojas Eskil 

i Sundstrom, rašydamas viename 
! vietos žurnale, sako, kad sekan

ti Nobelio dovana turėtų bot 
pripažinta 
Erichui
knygos “Vakarų Fronte Nieko

Ikiųjų darbų kalėjimo.

ŠOVĖ SAVO BROLI
iPranpša anie sukilimus P0HC,N,NKAS NUŠOVfi SA rranesa apie suKiiimus vo ŽM0Ną ir pats
:> prieš Turkų valdžią, NUSIŽUDĖ

Rykovas “atostogose”,
!f ----------- 1

EBEMONT, Ncb., birž. (i., MASKVA, birž. 7. — Ryko-
Netcli nuo čia, jo aeroplanui 1 vas, liaudies komisarų pirmi- žiaus, paėmęs tėvo šautuvą at- 

nukritus iš 300 pėdų aukštu- [ nitritas, “daktarų patariamas statė jį i miegojusį lovoj savo 
mo, užsimušė vietos aviatorius išvyko atostogų.” Jo pareigas vyresnį brolį, Billie,.ir padirgi- 
*Roy VVitthuhn, 30 metų am-Į tuo tarpu eis vicepirmininkai no. Billie lapo nugabentas į li- 
žiaus. Rudzutak ir šmidt. goninę, pavojingai pašautas.

GBEENUP, Ky„ birž. 7. — 
Vielos gyventojo Lydė Gahano 
sūnūs Clarence, (> metų am-

' LONDONAS, birž. 7. — Pra
neša, kad rytinėse Turkijos da-į 
lyse kilę politinių neramumų 
prieš lesąmąją Turkijos valdžia.

ATĖNAI, birž. 7. Premje
ras Venizelos sudarė naujų 
Giraikijos\ ministerių kabinetų.

DEVENPORT, lo\va, birž. 7.
Vietos policininkas Loyal 

Fisher nušovė savo žmonų, pa
vojingai pašovė žmonos seserį 
ir paskui pats nusišovė.

Tragedijos priežastis 
nesutikimai šeimoj.

buvo

vokiečių rašytojui 
(Maria Rcmarque’ui,

Naujo“ autoriui.
Apie tų Hemarųue’o veikalų 

Sundstrom sako, kad tai esąs 
didžiausias, koks kada buvo pa
rašytas, dokumentas karui am
žinai pasmerkti-

■ J “NAUJIENŲ
Černausko Darže, Archer Avenue ir 79 Street

RYTOJ PIKNIKAS
Dalyvaus Chieagos lietuvių geriausias boksininkas Joe Sudžius. Jis bak- 

suosis su Charlie Neiga. Risis trys poros ristikų, kaip tai: D. Dudinskas su 
Mike Kaduk, Stanley Bagdonas su St. Staszko ir J. J. Bagdonas su Krog.

Šokiams gros šaunus Antano Venckevičiaus orkestras. Be to, bus daug 
ir kitokių pamarginimų.

Apie 10 vai. ryto nuo “Lietuva” knygyno (3210 So. Halsted St.) išvažiuos 
trokas, priklausantis p. Charles Viršilai. Troku žmonės į “Naujienų” pikni
ką bus vežami veltui. Norintieji pasinaudoti ta proga, susirinkite 10 vai. ry
to i “Lietuvos” knygyną.



NAUJIENOS, Chicago, III.
Šeštadienis, birželio 8, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tai trumpai paaiškinti. Mini
mas golfo čempionatas yra A- 
merikos geriausių golfininkų 
lošimas už šios šalies golfo čem
piono katuną. Lošimas yra Me
dai 72 holes, ir mažiausia kir
čiu padarys skaitomas šios ša-

į National Open Golf Champion-1 triktuose sekamą pirmadienį, 
ship: Harry Menas iš Chicagos, 
Bill Bunkauskas iš New York ir 
Felix Serafinas iš Pittsburgh, 
Pa. Visi šitie lietuvių golfinin-

Patartina golfininkams nuva
žiuot į Ol.ympia Fiekls Golfo 
Kimbu birželio 10 d. pasižiūrėt 
lošimo geriausių Amerikos‘gol- 

kŲ žvaigždės loš savuose dis-' fininkų. —Menas. Peoples Furnilure Kompanija
i» . . įlies čempionu. Praeitų metų

V llICdgOS llCtUVlŲ čempionu yra Johnny Karveli, 
vasarinė šventė! ° Bi,,bbv runneŲ"?1 b!‘ išimas Įvyko Olympia rields G. 

G. Ghicagoj.
Šiais metais bus lošiama 

Wingcd Foot G. C. Ne\v Yorke. 
Registracija jau užsibaigė prieš 
porą savaičių. Užsiregistravu
sių šįmet yra virš tūkstančio. 
Šitie kontestan padalinti yra Į 
19 vietų dėl kvalifikavimo. Kož- 
nas iš šių dist riklų siunčia 10 
nuošimtį kvalifikavusių golfi
ninkų Į paskirtą vietą šių metų 
kcmpeticijai. Visi distriktai tu
ri prisiųsti 1'50 kvalifikuotų 
kontestanlų ir 10 priimama iš 
kilų šalių. “Ųualifying Rounds” 
visų distriktų Įvyksta birželio 

110 d. “Ghampionship Rounds” 
birželio 27, 28, 29 d.

Kvalifikavimui skiriama Me
ldai 36 holes. Ghicagoj užsire- 

122 kontestaniai. Iš 
kvalifikuot 14 su že- 
score, lošimas Įvyksta

Rytoj Įvyksta pirmas šią va
sarą “Naujienų” piknikas Cher- 
naucko darže, šis, kaip ir visi 
“Naujienų” piknikai,— tai Chi-j 
cagos ir apielinkių lietuvių va
sarine šventė. į ‘‘Naujienų” 
pikniką suvažiuoja tūkstančiai 
žmonių ne tik iš Chicagos, bet 
ir iš toliau, čia galima sueiti 
su senai bematytais pažysta
mais. Biznieriai susieina, pasi
kalba ir užmezga dar geresnius 
ryšius su savo kostumeriais. 
Jaunuomenė gražiai pasišoka 
prie gero orkestro ir daug nau
jų pažinčių užmezga. Moterys 
pravilki naujas dreses. Automo
bilistai turi kur pademonstruoti 
savo automobilius. Už tai ir j 
yra kiekvienam išrokavimas da-, 
lyvauti šiame piknike ir links- ^.ja llirj 
mai laiką pialeisti. miausiu

Kurie neturi automobilių, galii oiympia Kiekis G. C. įeiti i 
atvažiuoti prie Knygynas ‘‘Lie-ijį čempionatą nėra lengva, nes 
tuva”, 3210 S. Halsted St. čia .reikalaujama “3 handicap,” tai 
lauks Charlio VVirshilos didelis yra> |)rįe registracijos reikia 
trokas ir 10 vai. ryto išvažiuos priduot “5 score cards” lošimo 
Į “Naujienų” pikniką. Chas savame kliubc. Iš to padaroma 
Wirshila, 3608 W. 56th St., tu-' abclnas skaičius, kas reiškia j 
ri perkraustymo bizni ir apsi- 74 kirčiai 18 duobių korsui par i 
ima nuvežti “Naujienų” pikniko 71 dydžio, 
dalyvius veltui.

Todėl 
lyvauti

Moderninė Laidojimo 
Įstaiga

Kuomet jūsų giminaitis, drau
gas arba pažystamas persiskirta 
su šiuo pasauliu, atsiminkite, kad 
aš užlaikau moderninę laidojimo 
įstaigą. Turiu įrengęs puikią kop
lyčią; automobilius teikiu kiek
vienam pareikalavimui. Grabus, 
parduodu labai pigiomis kainomis. 
Mano patarnavimas yra visuomet 
mandagus ir tinkamas, o laidoji
mo kainos nebrangios.

Ign. J. Zolp, Graborius 
1646 W. 46th St.

Tel. Boulevard 5203
1327S.49thCt

Didžiausios Lietuvių Sankro
vos Amerikoj Turi Didelio 

Malonumo Pranešti Apie

Naujus Kimball *
Radio Modelius

'tačiau šįmet Įeina 3 lietuviai 
visiems yra proga da- ________________________
‘Naujienų” piknike.

dabar

Roseland
Rytoj Golden Star jauktas los ■ 

basbolą su Morgan Park jauktu,1 
Morgan Parke prie lllth Si., 
pusė bluko j vakarus nuo Vin- • 
cennes Avė., pradžia 2 vai. po 
pietų. —N.

SPORTAS
Golfo čempionatas

Matant, kad lietuviai golfi- Į 
ninkai teiriaujasi, ką reiškia 
U. S. arba “National Open Golf 
Championship,” bandysiu apie

{stokit Dabar
1. Veltui legalis patarimas visuo

se reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimai rcn- Į 

dauninkams.
4. Veltui (>0 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
5. Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigesne 

kaina.
7. Gaukit sau apdraudę pigesne 

kaina.
S. Guukit sau unirlis i>iiresne kai- | n jc.

9. Grupe advokatu visuomet patur- 
nauja nuo 9 iki V valandos patar

ti jums.$3 METAMS $3 METAMS į
City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Av.
K U PONĄ S'

Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlords Association 
olfice pirm liepos 15, 1929, gaus 
narystės teises už $2.
Vardas
Adresas .......................................

City of Chicago Landlords 
Association

1650-52 So. Ashland Avė.

Phig in

Be užsukimo, aliejavimo ir 
reguliavimo, Telechron, elek
trinis laikrodis be springsų, 
parodys jums Observatorijos 
Laikų; tik reikia sujungti 
plug’ę su elektra ir nustatyti 
rodykles teisingai. Plonutis, 
tykus elektrikinis motoras va
rys rodykles ir užtikrins laikų, 
kuriuo galit pasitikėti.

Yra dailiu Telechronų, tin
kančių kiekvienam jūsų kam
bariui — visi prieinama kai
na. Atsilankykit ir išsirinkit 
šiandie.

Jos. F. Budrik,
Ine.

Krautuve. Radio, 
Pianų

3417—21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705,

JOSĘPH VILIMAS 
, Namu Statymo . 
® KONTRAKTORIUS <!>

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. ’ C. J. Dankowski, ižd.

3514-16 Rooserelt Kd» 
arti St. Louis Avė. 

GHICAGO, 1LL

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

‘Chanson’ Modelis 2 
Kaina

$210

Šie nauji radio modeliai yra padirbti 
tiems žmonėms, kurie reikalauja kai 
ko geresnio, negu “tik radio”. Jie pa
dirbti tiems, kurie reikalauja ir turi 
teisės laukti iš savo radio gerumo ir 
natūralaus tono už vidutinę kainą, o 
ne “tik kad išgirsti ką nors”.

Pasinaudokite Proga!
Sutaupimui pinigų ir Įsigijimui geriausių ANGLIŲ, tai 

geriausis laikas pirkti ANGLĮ

Mes panaikinome LEDO “bizni” todėl, kad atkreipus daugiau 
atydos ant ANGLIŲ ir visiškai užganėdinus savus kostumerius. 
Esame prisirengę su didžiausiu atsidavimu patarnauti savo tautos 
žmonėms.

Laukiam, Su tikra pagarba, Jums.
THE VILIJA CO.

(Coal, Wood and Coke) z
| 3700 S. Spaulding Avė. Tel. Lafayette 2584

V- ..=.......................- '■ 1 ' ■=!

Per pastaruosius keletą metų mes 
esam pardavę tūkstančius Kimball iš- 
dirbimo pianų. Visiems musų kostu- 
meriams Kimball patiko labiau, negu 
bet kurios kitos išdirbystės. Mes žino
me, kad musų kostumerius Kimball 
radios patenkins labiau. Mes taipjau 
žinom, kad parduosime daugeli jų ir 
kad musų kostumerius Kimball radios 
užganėdins.

Aątra Naujienų Ekskursija >

Lietuvon

Laivu Lituania

Birželio 18.1929
Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO
Tuojaus kreipkitės į Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes-užima 
apie 30 dienų iki pareina permitas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių ne
malonumų. ,' .
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

‘Empress’ Modelis 3 
Kaina

$235

4Tonata’ (Modelis 4—Kombi- 
nuotė Radio ir Fonografo 

Kaina
$350

Dabar mes duodame užtikrinimą dėl 
ypatybių ir gerumo kiekvieno seto, ir 
tas užtikrinimas remias užtarnauta 
Kimball kompanijos reputacija. Šie 
radios setai yra produktas vėliausių 
laikų pagerinimų ir ištobulinimo taip 
subudavojimu, kaip balsu ir nepaprastu 
gražumu kabinetų rašto ir užbaigimo. 
Kita reikšminga šių setų ypatybė yra 
ta, kad jie turi naują A. C. 
grid”, tai yra tūbas, 
dviejų tūbų veiklumą.

“screen
kurios suteikia

pamatykit tasAtsilankykit pas mus, 
radios, išgirskit jas. Jos dabar yra mu
sų sankrovose, 
yra malonus.

Visi lankytojai mum

S ąlygas 
duosime 
kios jums bus pa 

rankios

mokėjimui 
tokias, ko-

Atlankykit musų Radio Departmentą, 
kur rasit pilniausią sandėlį visų ge
riausių išdirbysčių radio—tokias kaip 
Kimball Radios, R. C. A. Radiolas, 
Atwater Kent, Zenith, Kada, etc. Ap
simoka pirkti pripažinto darbo radio 
iš patikėtinos sankrovos jūsų pačiu 
apylinkėj, tai yra — iš Peoples Furni- 
ture Kompanijos. Mandagiam ir grei
tam patarnavimui mes turim patyru
sius ir patikėtinus mekanikus. Pavely- 
kit mum patarnauti jums.

Turėkit Omenėj Musų Sankrovų Adresus

I®ĮĮ====^^^^THiNG For The hoMES
4177-83 ARCHER AVĖ. cor. RICHMOND ST.

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St.

BRIGHTON PARK
Lafayette 3171

2936-40 W. 63r«l ST. & MAPLEWOOD AVĖ.

2536-40 W. 63rd Street
arid Maplevvood Avė.

MARQCET1T PAKE 
Hemlock 8400



birželio 8, 1929 NAUJIENOS, Chicago, UI.
—,.T -  ...X  ----------- —— — --

UNIVERSAL’S
CHATTER COLUMN

hinch was served about twelv-9 
P. M., after which Mr. Stungis 
acted as toastmaster. Various 
members were called upon to 
inake speeches. There were a 
few members from the Mar- 
ųuette Lodge and the West Side

helpless as, a stenographer with 
out any chewing gum’. f Sup- 
pose you all know that John 
Josephaitis was best man at 
his cousin’s wedding in Rock- 
ford. It will not be long be- 
fore he will be needing a best

gaged. If you don’t believe it 
ask Tony. There, I told you 
so.

A Column by, for, and of the members of the 
Universal Lodge S. L. A. No. 344.

Lodge also present. After our 
little speeches, a beautiful sėt

man.

A guy I hate is, 
Tony Gedwill.

He said, “Will you?” 
She said, ‘T will.”

—Tu beraštis, ar ką?... čia 
gi parašyta: “Prašo nerūkyti”!

—Tame ir dalykas, kad apsi
švietęs... Perskaičiau — ir prisi
miniau, kad jau seniai nerūkęs.

—Eskimosai gyvena daugiau
sia . polij and rijoj, t. y. tokioj 
šeimos formoj, kur viena mo
teris yra žmona kelių vyrų. Na
mus jie statosi iš ledų.

' - of dishes and a gorgeous
Howdy Folks. and pick up those that live in electric perculator was pre-
It’s nobody būt the old Chat- Bridgeport, and then drive toLsented to the engaged couple.

ter Column. We are here be- seventy first and Western Avė. All in all it was a very en- 
cause it’s Saturday and thru and gather those that live in joyable evening. Thanks to the 
the cmirtesy of the Lithuanian Marquette Manor. Ir was alsol lovely Miss Savage, her gene- 
Daily Nevvs. decided that the boys should rous mother and to her helpful

Our lašt meeting vvas heldjfurnish the food. The food sister.
at Gage Park on Monday, June vvill probably consist of hot Wonder who is going to give
3, 1929. The weather being’dogs, pop, peanuts, candy, icelthe next party? 
clear, about thirty members i cream, and other articles that 
were present. Three girls from all hot dog stands sėli. The girls i
the former lodge No. 353, at-Į vvill be shouting S. O. S. (Savej We play the South Manor 
tended the meeting also. Since Our Stomicks) after they eatl Boosters Sunday, June 9, at

Say Folks, here’s some inside 
ipfo.

A certain someone heard J. 
Kaulas ask another somebody, 
how it felt to be in love. The 
party asked, said: “Why?” To 
this Kaulas replied, “Because 
I’m in love”. Wonder if it is a 
member of the fair sex or him- 
self.

Boss: “Why are you so late?” 
J. T.: “I fell downstairs.” 
Boss: “Well, that shouldn’t 

have taken you so long.”

J. Lakas: “1 hate dogs.”
J. R.: “Sh. Don’t lot anybody 

hear you say that.”
J. L.: “Why not?”
J. R.: “They’ll think you have! 

n,o self-respect.

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

their president, Mr. M. Melda- 
zis, can no longer be their head, 
because his spare time is limit- 
ed, most all of his members are 
to become part of the Universal 
Lodge.

The first subject settled vvas 
the sport fund ųuestion. Final- 
ly, a motion vvas made to the 
elfect that all profits on the 
recent dance and the money 
received from the office i n 
New York should be held by the 
Treasurer for the benefit of the 
baseball team oniy; and at the 
end of the baseball season, the 
money that is left is to be put 
into sport fund, out of which 
money may be taken for any 
sport ėxpense that may occur 
from time to time. This mo-Į 
tion vvas passed.

this combination.
Some have promised to bring 

a portable victrola and their 
tikės and what not. Everybody 
that participates vvill have 
more fun than a child at a čir
ens.

Yes, and all membeps of the 
West Side Lodge No. 353 are 
invited to come along and have 
their share of fun loo.

Miss Savage rcally deserves a 
great deal of credit. She has 
oniy been a member for tvvo 
months, and it was thru her. 
that the party given i n honor 
of Miss P. VValenchus and Mr. 
M. Meldazas was a success. The 
party vvas held at Miss Savage’s

Washington Park. The game 
I starts at 2:00 P. M. on diamond 
No. 10. Let’s go. Everybody 
out to see us win or vice versa.

LAUGHS AND GROANS
Hovv did they treat you in 

i Rockford, Johnny? Did they 
įgive you the Key to the city 
! upon arriving there and the 
i boot’ when you left? Or did 
they pass you up likę the Street 
cars do in center of the block? 
And the girls were thrilled be- 
yond vvords when you told them 
you came from one of Chi- 
cago’s toughest wards. Then 
I suppose a wise cracker camei 
up to you and sad, “You may! 
be the cream in the coffee| 
vvhere you come from, būt you j

Ode to S. N., from T. G.
I took her hand i n sheltered 

nooks,
I took her smile and honeyed 

looks,
I took her time for quite'a 

while.
She took my ring vvith a lovely 

smile, ,
Took all my ‘Luckys’, I could 

spare.
Took gifts I brought her rich 

and rare,
She took my kisses, she was 

brave, (She had lobe)
And all the things 1 have 

eraved,
She took my sweet words of 

love and care,
Būt, somebody she vvill hand 

me the ai r.

Members, if you do not send 
in any jokės or articles or any- 
thing it looks as though vve 
might have to stop this column 
because of lack of material. So 
do your littl-e bit and send in a 
little joke that may have struck 
you funny. That’s it, make it 
habit to vvrite something every 
week. It’s a clean habit and it 
will be great experienca for you.;

Solong.
—J. T.

Pcrfect Satisfaction
Guaranteed

Apsaugok regėjimą, pri
žiūrėk gerai akis, o ne
reikės niekuomet gailėtis.

Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.

Jie apsaugos just] akis, prašalins akiu 
nuovargį ir galvos skaudėjimą. Jus galė

site su jais skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Iš
bandyk šiuos nuostabius akinius.

Puikus 
Zylo-Shell 
rėmai pagra

žina veidą

DR. G. SERNER
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ 

3265 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

h ome. Here’s hovv. are oniy the coffee grounds up Here’s the latest, Tony Ged-
After that vvas settled some A light

outdoor loving person mention-
ed a truck outing. Upon hearing 
this another member put joy in
to our hearts vvhen he stated 
that he can get a tvvo and a 
half ton truck, vvith gas and 
oi] free any time vve desired to. 
In a very short time it vvas i 
decided that vve go to the Sand 
Dunes. So, on June 23, at seven 
thirfy i n the morning, the truck 
is to stop at the Milda lęe 
Cream Parlor (32nd & Halsted)

Dr. P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS *

Specializuojasi ant nervų ligų.
2316 W. 69th St., Chicago, III. 

Tel. Hemlock 18,81
Baigės Naprapatijos Kolegijų 
Illinojuje. Jau 8 metai kaip 

praktikuoja Chicagoje.
Taipjau su geromis pasekmėmis 
gydo; mirštamas ligas, širdies li
gas, galvos, nugaros, strėnų gė
limą, vidurių ligas, reumatizmų; 
be operacijos išgydo tonsilius ir 

goiterj.
Tik šeštadieniais pasitarimai vel

tui ir mandagus.
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 1 po piet, 6 iki 8 vak.

būt vvolesome lap here”. That crack left you as will and Stella Norvvay are en-

Speciali' Paroda Automobilių Spalvų Rašto
šaunumas ir aukštas tonas jūsų pasirinkto spalvų rašto—ir 

nei cento ekstra nereikia mokėti. Atlankykit musų Specialę Pa
rodą ir pamatykit didžiausi įvairumą spalvų kombinuočių, iš ku
rių galit pasirinkti.

Nepaprastas išdirby-stės atsiekimas yra tas platusis pasi
rinkimas, nekaštuojant jum nieko ekstra; jis absoliučiai atiduo
da pirmenybę musų autams—Super Sixes. Ir tai pasiekia vir
šūnę visos eilės verčių, kuriomis Essex the Challenger užka
riavo šešių cilinderių lauką. (

695
ir aukščiau 

fabrike

Dabartinis jūsų karas veikiausia padengs visų j mokėjimų. H. M. C. Pir
kimo Planas duoda lengviausias galimas sąlygas išmokėti.

SERGANTYS
ŽMONĖS!

Jus esate kviečiamas pasitarti su' 
Dr. Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Včliaii'ti ir 
Amerikos ir 
metodai yra 
mi gydyme 
Akų, Nervų, 
io. Odos, 
Pūslės, 
visų 
tru
mai 
rie

ESSEX THE CHALLENGER
Dylerių Surašąs

HUDSON MOTOR COMPANY OF ILLINOIS
geriausi 
Europos 
vartoja- 
Chroni- 

Krau- 
Inkslų,

Šlapintos! ir 
Privatinių Li- 

Specialis gj'dy- 
dėl vyrų, kti- 

kenčia nuo lyti- 
Hilpnumo 
Rotu 

įtekminga 
ir tūkstančiai 
dytų pacientų 
užtikrinimas.

30 metų 
prakti k a 

iAgy- / fA yC.'* 
yra/ 

gydo- specialistas 
ir sėkmingai. Jo ima

ma mokestis yra žema ir kiekvienam | 
prieinama. Lengvi ISmokėjimai. IS prie- i 
žaaties jo imamos žemos mokesties, ser- 
gam'iam nebėra reikalo nepaisyti savo

bu 8 
mitrai

nesveikumo.
Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš

laikoma. Tai neuždeda jokiu iŠ jūsų pu
sės prievolių. Nealidėliokit, bet atsi
kreipki t Šiandie pasitarti apie sveikatą. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

kertėj Monroe St.. Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augAto, kam
barys 500 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdio 10 iki 6. Neda
liomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedfi- 
liais, Seredon.is ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

2220 S. Michigan Avei Kreipkis j artimiausią pardavėją Phone Caluniet 6900

NORTK 
Rncklngliain Motors, Ino. 

3048 N. Dnnien Avė. 
I.lncolii Avė. nt Irving Park 

Blvd., Ituckingham 2310 
liudson Motor Co. of Illinois 

EvatiHton Brunch 
1820 Ridge Avė. 

Shcldrake 2300 University 720 
tlmlson Motor Co. of Illinois 

North Side Brandi 
0250 Broaihvuy 
Sheldrnke 7210 

Keystone Motor Sales Corp. 
3143 W. T.awrence Avė. 

Keystone 3400 
and 

4940 N. Western Avė. 
North-West liudson Co. 

0715 Olmstead Avė. 
Edison Park. III. 
Neweastle 3150 
A. W. Person 

llighlund Park, III. 
Highland Purk 2402 

Plamondon Motor Co. 
4821 Sherldun Road 

I.ongbeach 1818 
Portage Purk liudson Co. 

4101 Mihvaukce Avė. 
Pallisude 1800

WEST
Benvyn Hu<lsnn-Essex Co. 

3145 Ouk Park Avė. 
Berwyn, UI. 
Berwyn 351 

Crandall Motor Car Co. 
430 Madtaon St.

Oak Park, III. Kuclld 5017 
Crandiill Motor Car Co. 

of Maytvood 
51 Lake St. at First Avė.

Maytvood, III. Maytvooil 300 
liudson Motor Co. of Illinois 

Logan Sauare Brunch 
2647 MlLvaukee Avė.

and
2401 Logan Blvd. 

Spauldlng 3000 
liudson Motor Co. of Illinois 

Parkvvay Branch 
8308 W. North Avė.

Albany 4010 
liudson Motor Co. of Illinois 

West Side Branch 
3910 Ogden Avė. 

I.avvmlalo 0911 
Lyons Motor Sales 
802(7 Ogden Avė.

I.yons 7121 T.yons, UI.
Paragon Motor Car Co. 
5901 W. 1>1 vision 8t. 

Columbia 5670

ĮVEST (Continued)
S. & B. Motor Sales Corp.
3854 W. Koosevelt Road 

Vau Buren 4010 
Jas. Singer Motor Sales 

1428 Koosevelt Road 
Monroe 0310 Hayinarket 0012 
Sullivan-Mnrgan Motor Sales 

4701 Washlngton Blvd. 
Mansfield 2414

' and 6201 W. 22nd St. 
Herwyn 2171 

Schellenberger Motor Sales 
5028 W. 22nd St. Cicero 1887

SOUTH

AJax Auto Company 
7800 Stony Island Avė. 

Saginatv 1400 
SOUTH (Continued) 
tiurke Motor Sales 
3512 Archer Avė. 

Lafayette 5160 
Caluniet Motor Co.

10940 S. Michigan Avė. 
Pullman 7300

Ualsted Hudson-Rsseg Co. 
7023 Ualsted St. Trlangle 0341 

Herbert Motor Sales 
7420 Cottage Orove Avė. 

Vincenues 0710

SOUTH (Continued) 
Hebert-Teinple Motor Sales 

8048 Commerclal Avė. 
Regent 4082 

nendrlcks-MItchell Motor Sales 
5200 Lake Park Avė. 

Falrfax 0820-0 
Heyne Motor Sales 

0104 8. Ashland Avė.
Frospeet 7916 

Hudson Motor Car Co., of 
Illinois 

Wentworth Avė. Branch 
7141 Wentworth Avė.

Trlaugle 6900 
Mldwi»y Corporation 

6044 Cottage G rovė Avė. 
Fatrfax 4810 

Jack Perhnan Motor Sules 
6727 8. Western Avė.

Hemlock 6637 
S. & R. Motor Sales 

8031 S. Halsted 8t. 
Vlncennes 0808 

Stratford Motor Sales 
708 W. 63rd Street 

Wentworth 1914 
E. L. Shaver Co. 

619 Hohman Avė. 
Hummond 80 

llainmond, Ind.

Ar Sustojote Kada Pagaut, jog
Už Trijų Mėnesių nuo šio Laiko

Jums Reikės Šilumos Namuose

eilę plumbingui reikmenų labai prieinamomis kainomis

COMPANY
2117 South State Street

Mes Kalbame Lietuviškai

Telefonas i visus departamentus
Saginaw 4847

Mes taipjau laikom pilniausią

lengvai Jus ga- 
kasdieninio savo 
net 24 mėnesius

Kai 
das ant

Telefonas į visus departamentus 
Calumet 0642-0643-0644-0645

patys, tai inusų 
jums dykai 

Leiskit mums

nusitarsit aplankyti mus, tai pasižiūrėkit, kad užeitumėt tikron vieton. Musu vieta ran 
STATE STREET arti 22nd St. Didelis geltonas muro trohėsis su užrašu:

ilgiausiam laikui. Jeigu nepatiktu, tai mes arba apmainysim, 
Todėl atlankykit ’.nus, jeigu jum reikia šioj eilėj ko 

mes darodysim, jog teisybė yra kiekvienas žodis, kurį pasakėm šiame dienrašty.

Atdara vakarais iki 8 vai.
Atdara nedaliomis iki 1 valandos po piet

Musų South Chicago Skyrius randasi prie
9300 Cominercial Avė. 

arti New York Central geležinkelių

Kam laukti paskutinės minutės ir tada skubėt ir mokėt 
daugiau pinigų, kuomet jus galit padaryti tai dabar su ma
žiau pinigų ir mažesniu vargu, ir turėti šilumą laiku.

Pašaukit mus telefonu, o musų inžinieriai mielu noru 
atlankys jūsų namus ir išaiškint jums, kaip 
lit įsitaisyt šilumos įrengimą, netrukdydami 
darbo. Mes duosim junn galimybės mokėti 
laiko—kiekvieną mėnesį paskirtą sumą.

Jeigu norit įsitaisyti šilumos Įrengimą 
inžinieriai padarys jum braižinius; me.s suteiksim 
visas tulšes darbui atlikti. Neatidėliokit ilgiau 
aprokuc-ti, kiek kaštuos įtaisymas šilumos, pii'm negu ro'kuo* 
šit su kitais. Tai apsimokės jum.

Devynios dešimtys nuošimčių musų biznio sudaro pasikar- 
totini kostumeriai, kuriem mes jvedem šilumą pirmesniais me
tais, kurie atveda pas mus savo draugus, kad ir jiems pa- 
tarnautumė'm.

Musų obalsis bizny yra Fair and Sųuare Deal—sąžinin
gas patarnavimas. Del to tai musų biznis ir išaugo iš mažos 
krautuvės j vieną didžiausių šilumos įvedimui ir plumhingui 
firmų Chicagoj.

Musų materiolas garantuotas 
arba mielai grąžinsim jum įmokėtus pinigus 
nors.

W MII'
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BUVUSIEJI DRAUGAI

Kinų tautinė vyriausybė neseniai užpuolė sovietų 
konsulatą Harbine, Mandžurijoje, ir suėmė 39 rusus, 
kurie dabar žadama atiduoti specialiam tribuholui. 
Maskva dėl to labai supyko ir pasiuntė griežtą protesto 
notą, kone ultimatumą, Kinų vyriausybei. Jei kinai he- 
paleis suimtųjų Harbine bolševikų, tai sovietų valdžia 
gal nutrauks santykius su Kinija.

O kaip čia seniai bolševikai buvo laikomi geriau
siais kinų draugais. Maskva remdavo nacionalistus pi
nigais ir amunicija jų kovoje prieš šiaurės generolus; 
bolševikų komisarai buvo patarėjai ir instruktoriai prie 
nacionalistų štabo. Ir visos Kominterno sekcijos kelda
vo į padanges kinų revoliuciją. Net ir mūsiškės Mask
vos davatkas rengdavo aukų rinkimo “vajus” Kinijos 
reikalams. -

Ko jie paskui susipiovė? Bolševikai, kaip jie visur 
daro, bandė kinus paversti savo įrankiais; šie ėmė tam 
priešintis. Tuomet bolševikai paskelbė kovą nacionalis
tų vadams, pradėjo organizuot sukilimus nacionalistų 
valdomoje teritorijoje. Nacionalistai stvėrėsi ginklo ir 
sutriuškino bolševikų sukurstytą judėjimą. Pagaliau, 
kiniečiai ėmė griebt už keteros ir oficialius sovietų vy
riausybės atstovus Kinijoje ir vyti juos lauk.

Tuo budu buvę geriausieji draugai pavirto piktais 
priešais. Ir suprantama, kad didžiausias iš to nuostolis 
yra Maskvai. Ji ne tik pražudė milžiniškas .sumas pini
gų (sako, miliardus rublių) savo avantiūroje Kinuose, 
bet ir sukėlė tą dideli Azijos kraštą prieš save. Bet bol
ševikai daug pakenkė ir Kinijos žmonėms. Savo intri
gomis ir akyplėšiškumu jie tenai sugriovė ir sudemora- 
lizavo darbininkų judėjimą. O kur darbininkų’ judėji
mas yra suardytas, tenai susidaro gera dirva fašizmui.

ORGANIZUOJANT NAUJĄ ANGLIJOS VALDŽIĄ

biznis atsigriebs, ir maitinti milžinišką armiją žmonių 
be darbo.

Dabar, pasirodo, jau ir konservatoriai nelabai prie
šinsiąs! konstruktyviems socialistinės valdžios sumany
mams. Bet jie pasidarė “geri” tiktai tuomet, kai valdžia 
išsprūdo iš jų rankų!

----- 1-----------------------—;--------- 
unijos vadinasi “pramoninėmis” 
unijomis). Atskiros dirbtuvės 
unijos skyrius tvarko dirbtu
vę, ištisos pramonės unija tvar
ko savo pramonės šaką, o unijų 
taryba tvarko visą krašto ūkį.

Iki pilno šitos sindikalizmo 
sistemos išvystymo Rusijos 
darbininkai, tiesa, nepriėjo, ka
dangi bolševikų valdžios intere
sai susirėmė su tokiu įmonių 
tvarkymo budu, ir Leninas, pa
galiau, įvedė valstybės kontro
lę įmonėse, pastatė komisarus 

„ pramonių priešakyje, pasamdė 
- ekspertus (“specus”) dirbtu- 

I vėms vesti ir uždėjo darbinin- 
Laisvė” dabar kams “geležinę discipliną”. Bet 

bando jį “sukritikuoti”. Del Oli- pirma, negu tai buvo padaryta, 
verio Baldwino pareiškimo, kad sindikalizmas 'Rusijos pramonė- 

socializmo. je buvo vykinamas visais ga
rais: užėmimas dirbtuvių buvo 

sidikalistų “direct 
action” taktika (tą pačią takfi- 

“Paaiški, kad tasai žmogus ką vėliau pavartojo ir Italijos 
nežino nei ABC apie socializ-; darbininkai, prirengdami < dirvą 
mą, jei jis negali suprasti Lo,|fašizmui); dirbtuvėse buvo pa
kas šiandie budavojama So- virte tikrais šeimininkais darbi- 
vietų Sąjungoj ir kokis skir- ninku komitetai, ir 1.1.
tumas yra tarpe socializmo ir

Apžvalga
.............. .......................... ...............

KAS IGNORANTAS?

Anglijos konservatorių vado 
Baldwino sūnūs, Oliver, yra so
cialistas ir tapo išrinktas į'par
lamentą Darbo Partijos sąrašu. 
Po rinkimų Amerikos laikraš
čiai pakvietė jį parašyt strai
psnį apie save ir savo pažval- 

j'gas į svarbesniuosius politikos 
klausimus, ką jaunasis Baldwi-( 
nas ir atliko.

Brooklyno

“Rusijoje nebuvo
Ten buvo komunizmas ir sindi
kalizmas; pastarojo netgi per- gryniausia 
daug”, ji sako:

Taigi jaunasis BaldVvinas vi-
komunizmo. Ir tokis ignoran-j sai teisingai sako, kad Rusijoje 
tas yra vienu iš vadų Anglį-'buvo sindikalizmas, o ne socia-

lizmas. Jo tiesa taip pat yra 
rašytojai ir tame, kad vietoje socialzmo 

neignorantai”, tai kodėl jie bolševkai steigė Rusijoje, komu- 
šitą faktą pripažįsta ir

jos Darbo Partijos...
Gerai, jeigu “L.”

yra
nepaaiškina tų skirtumų, kurių nizmą.
buk nežinąs Oliveris Baldwinas?j Patys bolševikai, nes jie sako,

Anglų darbietis tvirtina, kad'kąd iki “Nėpo” įvedirho (1921 
socializmo ikh šiol Rusijoje ne- m.) Rusijoje buvo “karinio ko- 
buvo, o buvo tik “komunizmas” 
ir “sindikalizmas”. Iš to matyt, 
kad jisai atskiria socializmą nuo 
komunizmo.

Ir ar jo žodžiai neteisingi?
Kokia ekonominė sistema bu

vo Rusijoje tuojaus po bolše-

laikotarpis. Tuo žo- 
jie bando patei- 
ekonominę savo

munizmo
džiu “karinis” 
sinti to laiko 
politiką: girdi, karas privertęs 
sovietų valdžią įvesti komuniz
mą Rusijoje.

Kodėl tai buvo komunizmas,
vikiško perversmo? Ji reiškėsi:*) ne socializmas? Pamatinis 
tame, kad miestuose darblnin-1 skirtumas tarpe šitų dviejų “iz- 
kai, bolševikų kurstomi, užėmė mŲ” yra tas, kad socializmas 
dirbtuves ir bandė jas patys reiškia tokią sistemą, kur vieto- 
vesti, o sodžiuje ūkininkai pa- je privatinės nuosavybės yra į- 
siėmė dvarų žemes, pasidalino vesta bendra nuosavybė visuo- 
jas ir išsinešiojo dvarų turtą, meninėms gamybos ir susisieki- 
Šitam judėjimui Leninas buvo, mo priemonėms (dirbtuvėm, ka- 
davęs obalsį: 
noje

Kokia gi tai buvo sistema? 
Kai dėl žemės ūkio, tai jame 
bolševikai ne tik nevykino jo
kio socializmo (išimant valdžios! liuoja krašto ūkį, bet ir atskiro 
dekretą apie visos žemės “su- žmogaus būklę: valdo butus, ku-| 
valstybinimą”, kuris praktikoje riuose žmonės gyvena, nustato 
beveik jokių vaisių nedavė), bet maisto porcijas, skiria rūbus ir 
tą chaotišką dvarų ėmimo ir t.t. 
draskymo judėjimą negalima
vadinti nė sindikalizmu. Tai ar nebuvo tokia tvarka prakti- 
buvo tik primityviškas “.turtų j kuo j ama Rusijoje (bent jos 
lyginimas”, koki skelbė StenkaJ miestuose) pirmaisiais bolševiz- 
Razin ir Pugačiovas Rusijoje mo metais? Apie maisto por- 
arba “svieto lygintojas” Blinda cijų skyrimą, apie valgymą iš 
Lietuvoje. Ir juk yra faktas,! bendro katilo ir panašias ko- 
kad garsieji Rusijos plėšikai, munistiškas 
Razin ir Pugačov, pirmaisiais labai gerai
bolševizmo metais buvo garbi- skaitė Rusijos gyvenimo apn)- 
narni, kaip didvyriai; jiem ir šymus 1918, 
paminklai buvo pastatyti! Net tais.

Tai 
nistų 
Apie
matyt, patys neturi 
sios nuovokos.

Grab negrablen- 
(grobk grobį).
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KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis

Šis bei tas

Amerikos žinių agentūros ir laikraščių korespon
dentai tuoj po Anglijos rinkimų rašė taip: Darbo Par
tija laimėjo rinkimus, bet neturės galios; liberalų ran
kose yra socialistų valdžios likimas; MacDonaldas neįs
tengia patenkinti visus draugus, kuriems buvo žadėtos 
vietos valdžioje; naujo kabineto sudarymas eina sun
kiai...

Bet dąbar, vos trejetui dienų praėjus nuo MacDo- 
naldo paskyrimo ministeriu pirmininku, jau skaitome 
telegramose visai ką kitą: Liberalai šiuo laiku yra be
jėgiai; darbiečių planas nedarbo pašalinimui yra geres
nis, negu Baldvvino, todėl jam negalės smarkiai priešin
tis nė konservatoriai; opozicija nesipriešins Darbo Par
tijos politikai užsieniuose; MacDonaldas jau baigia su
daryti kabinetą...

Prie to paduodama ir ministeriu sąrašo dalis: Mac
Donaldas — premjeras, J. H. Thomas — “lord privy 
seal” su specialiais įgaliavimais rūpintis nedarbo paša
linimu, Arthur Henderson — užsienių reikalų ministe- 
ris, Phillip Snovvden — iždo kancleris, John R. Clynes 
— naminių (t. y. vidaus) reikalų ministeris, George 
Lansbury — pirmas viešųjų darbų komisionierius.

Šiandie tur būt bus užpildytos ir kitos vietos kabi
nete, ir visa naujoji vyriausybė, einant krašto konstitu
cija, prisistatys karaliui, kuris ją “patvirtins”.

Didžiausio susidomėjimo spaudoje iššaukė pavedi
mas J. H. Thomas’ui rūpintis nedarbo klausimu. Nau
jasis ministeris ketinąs išleisti $50,000,000 vien tik kelių 
tiesimui ir taisymui ir tokia pat milžiniška skale jisai 
rengiąsis imtis uostų plėtimo darbų ir t. t. Per 
šešis mėnesius jisai šituo budu tikisi aprūpinti uždar
biais 600,000 žmonių, kurie šiandie gyvena valstybės ir 
miestų pašalpomis.

Kodėl negalėjo tokių planų imtis konservatoriai, 
kuomet jie turėjo savo rankose visą galią? Šimtai mi- 
lionų dolerių buvo kasmet išmokama bedarbiams, kad 
jie nemirtų badu (ir nekeltų maišto prieš valdžią); bet 
už tuos pinigus visuomenė negaudavo nieko. Tuo gi 
tarpu krašto biednuomenė gyveno griūvančiose lūšnose 
arba supuvusiuose “tenementuose”, pramonė buvo ap
leista, susisiekimo priemonės nesutvarkytos. Kapitalis
tiška partija nenorėjo, kad tie darbai butų vykinami vi
suomenės pinigais, kadangi jai rūpėjo nesiaurinti dir
vos privatiniam bizniui. Ir kraštas turėjo laukti, kol tas

sykloms, geležinkeliams ir t.t.), 
o komunizmas reiškia privatines 
nuosavybes panaikinimų visame 
ekonominiame gyvenime. Komu- 

; nizme visuomene ne tik kontro

Well, tegu ‘“Laisvė” pasako,

gerybes atsimena 
kiekvienas, kuris

ir Brooklyno “Laisvė” prieš ke-' 
lėtą metų rašė, kad tuodu “re
voliucionierių” buvę Lenino pra
nokėjai Rusijos žmonių “lino- 
savimo” darbe.

Atidėję į šalį “pugačiovščiną” 
sodžiuje, pažvelgsimo dabar j 
bolševikišką “tvarką” miestuose 
pirmaisiais sovietų valdymo me
tais. Rusijos miestuose, kaip 
aukščiaus nurodėme, darbinin
kai užėmė dirbtuves. Ar tai 
buvo socializmas? žinoma, kad 
ne. Kiekvienas, kuris bent 
kiek nusimano apie revoliucines 
šios gadynės teorijas, pasakys, 
kad tai buvo sindik.ilizmas,'o ne 
socializmas. Sindikalistai (arba 
“aidoblistai”) skelbia, kad eko
nominį perversmą turį padaryti 
darbininkai be valstybės pagel- f 
bos (šituo atžvilgiu jie yra 
anarchistai—žmonės, kurie ne
pripažįsta valdžios), “tiesioginiu; 
budu”. Pagal sindikalislų mo
kslą, dirbtuves turi paimt į sa
vo rankas darbininkai, kurie 
dirba tose dirbtuvėse; kurie pri- j 
valo būt susiorganizavę į revo
liucines unijas (sindikatus) 
kiekvienoje dirbtuvėje ir ištiso
se pramonės šakose (todėl tos'

1919 ir 1920 me-
»
ko tie

organo
socializmą ir komunizmą’

menkiau-

lė rookly no komu- 
peckeliai straksi?

DRES1U DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dpi nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St< 

10 aukštas
JOS. F. KASNICKA, principais*

Tėmykite
1) APDRAUDA (Inaurancei 
Ugnies, Langų, Automobilių; 
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausia* kompa
nija*.
2) REAL ESTATE: Turiu gerų 
bargen* visose Chicago* dalyse.

V. MISZE1KA
Naujienos

1789 8o. Halsted St.
Tel. Roosevelt 85H0

Nuo

Birželio 2 d., turėdamas 
so laiko, nutariau vykti į SLA, 
212 kuopos susirinkimą, kuris 
įvyko German American Home. 
Šis susirinkimas nieko ypatin
go nenutarė. Tapo išrinkti 2 at
stovai į busimą SLA. 10-to ap
skričio suvažiavimą, kuris šio 
mėnesio pabaigoj įvyks Sheboi- 
gene.

Laike susirinkimo tarp poros 
narių įvyko susikirtimas. Daly
kas ve koks. Vienas gerų tėvy
nainių parašė į “Sandarą” neva 
korespondenciją ir perdrąsiai 
pasakė, kad SLA. kuopos pirmi
ninkas nėra tinkamas.

Aš “Sandaros” neskaičiau ir 
nežinau, kas ten buvo parašyta. 
Ten dažnai “tėvynainis” ir jo 
du draugai iš Kenoshos pritepa 
visokių nesąmonių. Į tas nesą
mones aš nekreipiu dėmesio. 
Bet susirinkime p. N. pareiškė, 
kad korespondenciją parašė p. 
K. Del tos pastabos p. K. la
bai įsižeidė ir net tris kartus1 
prašė susirinkusių pareikalauti, 
kad p. N. atšauktų savo pareiš
kimą.. Visą laiką p. K. tvirtino, 
kad “aš tos korespondencijos 
nerašiau.” Bet nariai, matyti, 
nujausdami kas kaltas neat
kreipė dėmesio į p. K. prašy
mus. Botam p. M. reikalavo, 
kad J. K. atšauktų savo pasa
kymą arba nustotų jį vadinti 
publikoj “Tamsta”. Mat, p. N. 
paeina iš Suvalkijos ir žodžiu 
“tamsta” tapo užgautas. Reiš
kia, p. K. turėjo jį pavadinti 
“draugu”. Kitaip sakant, komu
nistas nugalėjo sandarietį ir 
privertė vartoti žodi “draugas” į

Gal iš to incidento p. K. su
pras, jog rašant į \ laikrašti vi
suomet reikia teisybę rašyti. 
Butų gerai, kad jis tatai patar
tų ir savo draugams daryti.

Įdomu ir tai, kad p. K. ir jo 
draugai metiniame susirinkime 
dabartinį kuopos pirmipinką vi
sais budais rėmė. Na, o dabar 
jie pradėjo jį purvais drabstyti. 
Tie žmonės, matomai, nežino, 
ką kalba, rašo arba daro.

Ii UO

Kaip visur, taip ir Kenoshoj 
labai įėjo į mada rengti “siur- 
praiz partės”. “Partės” rengia
ma įvairiausiems tikslams. Šio
mis dienomis vienas uoliausių 
“parčių” rengėjas atsidūrė net 
už grotų. Tai J. S. Jis, kaip ra
šo “Kenosha News”, parašė duj 
negerus čekius.

Iš to morale tokia: jeigu ne
turi banke pinigų, tai čekių ne
rašyk. !

tas tarp trijų pėdų tautiečio ir 
šešių pėdų “tavorščiaus”. Mat, 
tautietis taip pasakė: “Drau
gai, pasimatysime kitur.

Nežinau, ką jis turėjo galvoj 
tardamas tuos žodžius. Gal 
“Naujienų” pikniką černausko 
darže, apie kurį tiek daug kal
ba Kenoshos lietuviai.

Aš ten busiu, tad ir pasima
tysime. —Jūsų Senbernis.
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Šiaip nieko naujo Kenoshoj.
Lauksim kuo užsibaigs komflik- Kaina 45 C.

Birželio 2 d. SLA. 338 jau
nuolių kuopa turėjo “Initiation 
Party” naujiems nariams pri
imti. Na, ir kur tau neturėti to
kią “parlę”, kad per vieną tik. 
mėnesi jaunuoliai prirašė 20! 
naujų narių. Dabar ta jaunuo-l 
lių kuopa turi apie 45 narius, ir 
įsteigė savo beisbolininkų jauk
tą, kuriam gana gerai sekasi.

Valio! jaunuoliai. Jeigu taip 
dirbsite, tai jūsų žodžiai — kad 
j porą metų narių skaičius pa
augs iki 300 išsipildys.

>!: $ • i

Eidamas iš “partės” sutikau! 
savo seną pažįstamą, kuris bu
vo labai nusiminęs. Užklausiau 
kame dalykas. Atsako, kad, gir
di, poris nubaidyti garnį, kuris 
prieš porą metų jo draugą, ką 
tik iš proto neišvaręs. Dabar 
esą tas garnys ir zuja apie šlu
bei.

Visokio svietelio yra toj Ke
noshoj : vieni laukia ir negali 
sulaukti garnio, o kiti stengiasi 
jį nubaidyti...

Reumatizmas
Nesikankykitc savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgčle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukiniu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL-

K, gyoe žmonių si 
vones pasveikę.

M<aCLZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXz

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Galima gauti “Naujienose”.

TAUPUS ANGLIES NAUDOTOJAI
Duoda Savo Orderius Dabar

Išmintingai žmogus perka anglį vasaros 
mėnesiais, kai jos kainos žemiausios, kai 
ją atveža švarią ir kada kuras iš jos ge
riausios rųšies—švarus ir sausas.

Jus sutaupinsit pusėtinai lėšų šilumai 
ateinančią žiemą, jei leisit mum pripil
dyti jūsų aruodą dabar su Consumers Ga
rantuota Anglim ir Koksu.

“žėdnas tonas turi paten
kinti—jei nepatenkins, tai 
mes grąžinsim pinigus”.

FRANKLN 6400

Anglis—Koksas—Ledas—Statybai Medžiaga 
pilkitės Pagirtą Anglį

BAUGUPLEŠIKAI!
Patyręs plėšikas yra tas asmuo, 

geriausia supranta vertę saugiojo 
moderniškame banke.

kuris
bakso

Jis žino, kad sunkiosios durys ir plieno 
sienos, prilietos kieto konkretu, yra neį
veikiama kliūtis jo profesijai.

Boksas depozitams musų saugiojoj voL 
toj suteikia visą šimtą nuošimčių apsaugos 
ir yra tinkamiausia vieta jūsų bonams, 
morgičiams, dydams, apdraudos popieroms 
ir kitoms brangmenoms—ir visa tai už ma
žiau, kaip 1c. į dieną.

CENTRAI”- BANK
TRUSTLNft KOMPANIJA •

1110 West 35th Street,
t

Chicago
VALSTIJ1NIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

Iš Oak Forest 
prieglaudos
Labdaringi darbai

ir

privatiškos šeimynos, kurios tū
li savo automobilius. Jos čia 
užvažiavusios nekurtus vargdie
niu aplanko, pavaišina užkan
džiais ir labai suramina varg
dienius, kurių šioje prieglaudo
je randasi apie 3,000. Lietuvių 
čia yra apie 50 ligonių, palie
gėlių ir senelių, kuriems yra la
bai reikalinga pagelba, nes jų 
likimas yra tikrai apgailėtinas, 
šelpimas šių vargdienių yra tik
rai mielaširdingas darbas, ku
ris taipjau iškelia lietuvių var
dų tarp Įstaigos vedėjų ir kitų 
svetimtaučių įnamių, kurie paži
no lietuvius, kaipo mielaširdin- 
gus žmones.

Malonu yra vargdieniams 
visuomenei pranešti, kad lietu
viai pasižymi labdaringumu, 

. šelpdami nelaimingus ligonius, 
paliegėlius ir senelius.

Tilpus laikraščiuose praneši- Taip lankomi ir šelpiami var
mams apie lietuvių vargdienių gdioniai yra labai dėkingi savo 
padėti šioje prieglaudoje, tuoj šelpėjams ir ramintojams. Juk 
atkreipė domės Įvairios lietuvių čia randasi visų užmiršti sene- 
organizacijos Chicagoje ir Cice- liai, ligų ir skausmų kankina- 
ro, kurios čia davė gražius pa- mi ligoniai ir paliegėliai, ku

riems gyvenimas jau nieko ne- 
žada. Kaip brangus jiems yra 

kiekvienas paguodos žodis, nors 
mažiausia pagelba maisto ir 
vaistų prisipirkimui! Kaip bran-

rengimus ir sušelpė ypač pa
gelbos reikalingus vargdienius, 
palikdamos po kiek pinigais. 
Taipgi vargdienių nepamiršo ir 
W<.nkegano lietuviai. Iš ten nuo
TAI D. 13 kuopos aplaikėm $5. gus yra lankytojai tik tas gali* . I .. • • . • 1Taipgi mus pradėjo lankyti ne
kuriu profesiohalų, biznierių ir

pilniausia suprasti, kas pats yra 
mėnesius gulėjęs ligoninėje, be

draugų ir pažystamų užmirštas, 
retai jų lankomas.

Aš pats nelaimėj sužeistas, 
per keturius metus ligos kanki
namas, išleidęs gydymui pasku
tini centų, dabar turiu tęsti 
beviltį gyvenimų, nesitikėda
mas be kitų pagelbos pasveikti 
ir atgauti sveikatų. Esu dar 
jaunas, 33 m. amžiaus ir jau
čiuos dar stiprus, bet liga vis- 
tiek nepaleidžia ir nėra man 
pagelbos šioje prieglaudoje. Dr. 
Remzal sako, kad tik nuo mi
neralinių vanų ir vaistų pilnai 
pasveikčiau. Bet tam yra 
kalinga nemažai lėšų. O 
mane jos išsibaigė ir lėšų 
turėdamas dabar negaliu
sveikatos ieškotis. Tad yra la
bai liūdna pačioj jaunystėj, pa
čiam tvirtume laukt paskutinės 
gyvenimo valandos. Ir nors sar
mata yra šauktis pagelbos per 
laikraščius ir prašyti aukų, bet 
kitokios išeities man nėra, no
rint išgelbėti savo gyvastį ir, 
atgauti sveikata. Todėl ir krei
piuos prie mielaširdingų lietu
vių, organizacijų ir biznierių 
prašydamas kokios nors pagel
bos, nors mažiausios aukos, ku
ri padėtų man sveikatų atgauti.

širdingai ačiū laikraščiams

rei- 
pas 
nė- 
nė

“Naujienos” ir “Draugas”, ku
rie pirmieji atėjo pagelbon ir 
paaukojo vietų savo špaltose, 
patalpindami mano atsišaukimų. 
Niekurie skaitytojų jau pasigai
lėjo manęs ir ištiesė pagelbos 
rankų.

P.p. A. A. K. Sadauskų šei
myna prisiuntė man $10, p. p. 
K. W. Duobai $5, p-nia Gilienė 
$1, p-nia Rugis $1. Be to ap
lanke A. Gudaitis ir sekamos 
šeimynos: p.p. A. M. A. Ivan- 
čiai $1, J. M. Grigaičiai $1, F. 
Jaučiai $1, Gust Rimkus 50c, 
B. Grybas^ 55c. ir J. Williams 
25c. Viso $21.30.

Susilaukęs tokios gausingos 
pagelbos, turiu vilties, kad 
atsiras ir daugiau mielaširdingų 
žmonių, kurie irgi skubiai kiek

paaukos, taip kad gal tiek su
rinksiu Jog ateinantį liepos me
nesi galėsiu važiuoti į minera
linius šaltinius pasigydyti. Iš
važiuodamas iš čia paskelbsiu 
pilnų aukų atskaitą, o ir į šal
tinius nuvykęs parašysiu kokių 
žinučių.

Visiems prieteliams, lankyto
jams ip aukotojams tartu nuo- 
širdžiausį ačiū. Busiu jums dė
kingas visados.

—Joscph Lapinskas.
39, Institution,

Oak Forest, Ilk
Ward

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

MES MOKAME CASH
$67.00

Už Lietuvos 5% Bonus
Sloney Orderiai į Lietuva Per Radio Tiktai 25 centai 

Paskolos Teikiamos Ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., Chicago, Iii.

^SS====S====S»3SS±====X===========^

Vytauto
Skolinimo ir Statybos Bendrovė i

INKORPORUOTA 1899,

Kapitalas $5,000,000.00

Direktorių Susirinkimai įvyksta Seredomis
8:00 valandų vakare

MOKESČIAI PRIIMAMI 
nt visokį išmokėjimai daromi

NUO 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAK. KIEKVIENĄ DIE
NĄ IŠSKIRIANT PANED6LI IR PĖTNYČIĄ IKI 6 V. V.

4559 So. Paulina Street

Metinė Atskaita
Baigiant Metus Kovo 31, 1929

TURTAS:
Paskolos ant nejudinamo TUrtt) .... .................................. 328,900.09
’askolos ant Užstatytų Akcijų .......................................... 26,860.00

Nuošimtis ................. t................................................................ 18’2.43
piHIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIi

CHICAGOS ROJUSI

4

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

duojamas per

Dr.B.McNichoIas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

MALT JONIO - EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

Del žindamų moti-
. Nei vienas ne-

MALT TONIC’O
arba

mokėjimai nuo Akcijų priklauso ir neužmokėti .......... 1 1,765.06
’inigų pas kasteriu ant rankų ir ižde ............................ 15,274.1.)
lakančiai ir knygos ..................................................... ,..... 676.39

Ęxira-'W

Po šaltos ir ilgos žiemos, pavasaris jau čia. Kiekvienas jau
čiasi, kad jam reikės išvažiuoti iš miesto ir pakvėpuoti tyru oru, 
—be durnų, be dulkių.

Jums nereikia nė į Floridą, nė i Texas važiuoti, — čia, prie 
pat Chieagos, randasi puiki vieta, kur jus galėsite visuomet gy
venti ir visuomet turėti gryną ir švarų orą.

Ta vieta yra

Spring' Forest, Illinois
(Willow Springs)

Jau šimtai lietuvių šeimynų nusipirko čionai žemės sklypą, 
pasistatė sau namus ir dabar gyvena puikiausiai. I darbą nuva
žiuoti i Chicagą užima tik apie 20 minučių, o kas turi savo au
tomobilį, tam dar parankiau.

Tie žmonės gyvena sveikame ir nesuterštame ore ir naudojasi 
visais miesto moderniniais patogumais.

Nejieškokit niekur kitur svetimų dievų, nusipirkit sau sklypą 
žemės

Spring’ Forest, Illinois
(Willow Springs)

ir jums nereikės važinėtis po kitas valstijas, leisti bereikalingai 
pinigus ir laiką. Jus čia pat prie Chieagos galite turėti visus rei
kalingus patogumus. Tik atsilankykit pas mus, mes jums viską 
išaiškinsim ir maloniai patarnausime.

Subatoj ir Nedėlioj, Birželio-June 8 ir 9 visą dieną

S. P. KAZWELL & CO
(S. P. Kazlauskas ir Kazwell tai ta pati ypata)

2839 W. 63rd Street, Chicago, III.
Ofiso valandos: nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Utarninke, Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vak.

Republic 8899
P. KAZWELL-KAZLAUSKO ofisas gražiausioj Chieagos Rojaus subdivi- 

>rie Archer Avė. ir Spring St., Spfring Foreėt, III., apie pusę mylios 
ean Avė. Ofiso valandos: nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Viso turto ..................................................................... 386,658.03

SKOLINYBĖS:
Paprasti (mokėjimai, įmokėti Už akcijas .................   239,643.06
Įmokėjimai nuo akcijų užmokėta iš kalno .... ................. L,033.32
įmokėjimai nuo akcijų priklauso ir neužmokėti .............  14,765,06
Užmokėtos akcijos .......    61,460.00
Užbaigtos akcijos ................................................................ 10,300.00
Bilos mokėtinos ...........................................   22,227.09
Nuošimtis Priaugęs ant Bilų mokėtinų ...............................  2,000.00
Apsaugos Fohdns .... ........................'-v..................................... 8,300.00
Pelnas (padalintas) ...........................   22.412.23
Pelnas (nepadalintas) .....................................................  17.27
Namų Budavojinlo Fondas ...........................  4,500.00

Viso Skolinybių ............................................................  386,658.03

. ĮPLAUKOS:
Pinigų kasoje finansinių metų pradžioje ........................ 123.16
Imokėjimų priimta per metus ..... ,................................... 111,797.61
Pilnai sumokėti šėrai ............  49,530.99
Nuošimtis ...............    :..................  18,489.91
Premijos .................. ,............................................................... 2,503.00
Už knygutes ......................................... ................................{.... 7.00
Naujų narių įstojimas .................. .............................................  611.79
Pervedimas šėrų ......  .... 101.00
Paskolų atmokėta ir .subrendusių ............  75,395.00
Bilos Mokėtinos ......     47,130.00

•išaugos Fondas ......   2,000.00
Namų Budavojimo Fondas .................................................... 1,500.00

Viso Įplaukų .............................................................  309,191.44

IŠMOKĖJIMAI:
Paskolos ant nejudinamo 'Purto .....................................  112,200.00
Ant Užstatytų Akcijų .................................................   25,420.09
mokėjimai ant išimtų ir subrendusių akcijų ..................... 46,371.09
Jilnai sumokėtos akcijos ......    56,770.99
lilos Mokėtinos ............... •.................................................... 35,703.75

Nuošimtis ant bilų mokėtinų .................................................  1,379.81
Ant subrendusių akcijų ............................ ..... ..................... ,. 7,094.59
Išlaidos, abelnos ......................................  :................. 571.09
Išlaidos, algoms .......  2,596.39
Išlaidos, rašmenos, krasos ženkleliai ir spauda ................. 507.66
Pinigų pas kasininką ant rankų ir ižde ............................ 15,271.15
Subrendusios Akcijos ............... :........................................  1,800.90
Apsaugos Fondas ...................................................................................... 2,000.00
Namų Budavojimo Fondas ...................................................................... 1,500.00/

Viso išmokėta ................................................................. 309,191.4 1

NESIDŽIAUK MUSU AUGIMU
PRISIRAŠYK IR TAMSTOS DOLERIAI 

AUGS TAIP PAT
1!I2I—»I07,!M!I.70

1922—$123,474.5'1
1923—$110,927.12

1924—$129,073.46
1925-$181,838.66

1926-$210,221.87 
1927-$256,496.50

1928- $304,928.56
1929- $386,658.03
Prielartkus patarnavimas užuojautos musų rėmėjų 
išaugino šita Spulką virs $81,730.00 j vienų metų 
temykite kiek išaugs iki kitam metui

ŠI DRAUGIJA yra po valstijos 
PRIEŽURA

ANTON J. KAREIVA, Prezidentas, 4537 So. Wood St.
A. R. PATRICK, Vice-Prezidentas, 6645 S. Richmond St. 
JOHN J. ZOLP, Sekretorius, 4550 South Paulina Street 
JOSEPH J. EžERSKIS, Kasierius, 4600 So. Paulini St.

DIREKTORIAI:

A. R. Patrick, Edw. Kareiva, John J. Zolp, A. J. Kareiva, 
Joseph J. Ežerskis, V. P. Pieržynski, Frank Raila, John 
Vaišvila, Pranas Puteikis, Frank Vaišvila, Victor Bartz, 
Walter Kraučiunas.
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U B ■ nauja nehumč: vieną sąkelei-
■ H B I ■ Oi S vi" *kan(,° nl,()fi'Bga gyvatė Jr "JI S £ jis už 7 valandų pasimirė.

ŽINIOS Atostoffininkams

presmanas, liko užmušti Ham- 
monde, traukiniui suvažinėjus 
jų troką, kuriuo jie važiavo. 
Jis sustojo ir praleido vieną 
traukinį, bei pakliuvo po kilu 
traukiniu.

Policijos komisionierius Bus- 
Įsel išleido įspėjimą tiems, kurie 

kul- išvažiuoja atostogoms, kad jie 
praneštų pienininkui ir laikraš- į Cių pristatinėtoj u, taip kad 

Valstijos atstovu butas ir sc- praeinantis vagilius nepamaty- 
natas vienbalsiai priėmė Chi- tų krūvos pieno bonkų ir laik- 
cagos policijos komisionieriaus raščiu ir neužsižymėtų 
padėjėjo Stege bilių, kuriuo apiplėšimui 
uždraudžiama turėti ir laikyti 
kulkasvaidžius. Kulkasvaidžius' 
uždraudžiama turėti ne lik pri- 
vatiniems žmonėms, bet ir po
licijai. Stege reikalavo uždraus
ti kulkasvaidžius turėti ir poli
cijai de, to, kad policija mažai 
gali kulkasvaidžius, delei jų pa
vojingumo, naudoti, tuo tarpu 
gansteriai tankiai įsigija ko
kio nors policisto teises ir, ži
noma, teisę 
ginklą. Tad 
cijai turėti 
butų galima 
gan storių

Uždraudžia turėti Kovos su šunadvo
kačiais

Lietuvių Beal Estai e Taryba, 
kurios nąriu .adv. .1. Kučinskas 
yra ir kiek laiko atgal buvo jos 
pirmininku, per valdybą atlan
kė ligonį ir įleiikė jam dideli 
gėlių biuikelą, taipjau linkėji
mus greitai pasveikti ir sugryš- 
li prie savo pareigų.

PRANEŠIMAI

bi ninku 
birželio 
gražinti 
tus dėl

dėl pikniko, kuris atsibus 
30tą. Taipgi teiksitės su- 
pinigus surinktus už tikie- 
išlaimėjinio automobilio.

Sekretorius.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos susirinkimas at
sibus utaminke, birželio 11 <1., Ma- 
sonic 'temple svetainėj, 1547 N. 
Leavitt St. ir North Avė., 7:30 vai. 
vakare. Nariai, malonėkite susirink
ti laiku. X. Saikus, rašt.

1521 N. Irving\ Avė.

Visos narės malonėsite pribūti, nes 
randasi daug dalykų aptarti.

R. V. Kazlauskas.

KADANGI North West Side 
litiškas Kliubas kiekvienų metų 
ri išvažia’vima su labai didele 
kilme, tai ir šįmet minėtas kliubas 
rengia išvažiavimų birželio 9ta d., 
kuris įvyks Jefferson miškuose, 2 
vai. po piet.

Todėl maloniai publika yra kvie
čiama,

Po- 
tu- 
iš-

rėmėjai, skaitlingai atsilankyti. Ku
rie važiuos automobiliais, tai atva
žiuokit prie 1645 Wabansia Avė. 
čia bus mašinos papuoštos, ir tada 
visi kartu j miškus. Kviečia

Komitetas.

nešiotis ir turėti 
nsdraudžiant poli- 
kulkasvaidžius ne
uždrausti turėti ir

policistams”.

Pasaulio keliauninkas
Chicagoje

Į Chicago užvakar atėjo pėš- 
čias Augusto Elores, 18 m., ku
ris eina pėščias apie pasaulį. 
Pradėjo jis kelionę arti trijų 
metų atgal iš Buenos Aires, Ar
gentinoj ir praėjo jau 19,000 
mylių.

Elores, tada dar 16 m. vai-

sen, prašomas Chicago Bar As- 
sociation, paskirė du advokatus, 
vešli bylas prieš visokius šun
advokačius, kurie prisislalo ad- svarbiu dalykų aptarti.

ir dar vienas daly-i vokalais ir ima^si bylas vešli, 
užmiršimas 

pasėkų. Tai
nepranešimas paštui, užvesta prieš Albert Goodman, | kimus 

kur pasiųsti jo paštą, taip kad io N. Clark SI., 
labai svarbus laiškai yra laiko- tariamą 
m i iki jis sugryšta, arba sugrą- reau” 
žinami rašėjui, delei ko kartais 
būna didelių nesmagumų, ar 
r.-et ir nuostolių.

Dabar taipjau ir pašte yra 
atostogų laikas. Einant įsta
tymais, kiekvienas laiškanešys) 
turi gauti 15 dienų atostogų, 
neskaitant švenčių ir sekma
dienių. Bet atostogos ar ne vo karvę 
atostogos, o paštas turi būti: čia ganyklą 
pristatytas. Todėl nesant re- Paulina Budrienė, 
guliariam laiškanešiui, laiškus Iloman Avė. Krisčiunienė js- 
pristatinėja pavaduotojas, ku- pėjo Budrienę, kad ji to hedary- 
ris tankiai nepažysta apielinkėsi tų. Bet Budrienė netik nepa- 
ir tų įmonių, kurie joje gyev- klausiusi, bet vieną karią susi
na. Prie geriausių aplinkybių, likusi ganykloj su lopeta taip 
pristatinėjimas nėra lengvas ir sumušė Kriščiunienei galvą, kad 

(ad net lopetos kolas lūžęs ir reikė- 
’ * Kriščiunienei šaukti dviejų

Bet yra 
kas, kurio 
turi rimtų 
gininko

vietos.
geros

kartais ners ištikrųjų jokiais 
atosto-i (aįs j j.e nėra.

ko.je No. 1 laikys savo pusmetini 
susirinkimą birželio 9, 1 valandų, 
Davis Sijuare parke, prie 45 gatvės 
ir Paulina St. Draugai ir draugės, 
niukinėsite atsilankyti. Bus daug 

... . Už neatsi-
I lankymą bausmė pagal įstatus.

Sekretorius.

Pirmoji (byla bus j n Bridgeporto Lietuvių Politikos ii ' Pašalpos Kliubo pusmetinis susirin- 
j įvyks utarninke, birželio 11 

kuris turėjo!'1- -apieA V0-1-’ vak- ™ca£0so Li®' . . . ' j tuviu Auditorijos svet., 3133 South
A-l Adjlistment Bu- Halsted St. Gerb. draugai, malonė- 

1 kit būtinai atsilankyti, kadangi tu- 
I rime svarbesniu reikalu dėl labo 

----- Kliubo nutarti, kurie tik gali' būti 
j nutarti ant pusmetinio susirinkimo. 

Kviečia Valdyba.Pasodino kalėjiman
Liudvika Kris (Krisčiunie- 

nė), gyvenanti 3260 W. 108 St., 
nuomavo žemę nuo Bagdono ir 
ten ganydavo savo karvę, 

ganyti į tą 
atvesdavo

pa-
i r iV H | Mylėtoju

10727 South I kima ne

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos 
laikys priešpusmetinj susirinkimą 
šeštadieny, birželio 8 d., M. Melda- 
žio svet., 2242 W. 23rd Place, 7:30 
vai. vakare. Visi nariai ir narės 
kviečiami būtinai būti, nes 1)U8 tai
symas draugystės įstatų.

A. Kaulakis, rašt.
Bridgeport.—Draugystė Teisybes

‘ i laikys pusmetinį susirin
kimą nedėlioj, birželio 9 d., 1 vai. 
po pietų, Mark White Square svet.. 
prie 29-tos ir So. Halsted gat. Vi
si nariai-Ss malonėkite būtinai lai
ku susirinkti, nes yra daug svar
biu reikalų aptarti.

Raštininkas.

DraujęyHtČR IVfeilČs Lietuviu Ame
rikoje pusmetinių susirinkimas Įvyks 
šeštadienį, birželio 8 d., 7:30 vai. 
vak., Bagdono svet., 1750 S. Union 
Avė. Visi nariai būtinai atsilanky
kite į susirinkimą, nes yra daug 
svarbių dalyku apsvarstymui.

Raštininkas.

Draugystė Lietuvos Dukterų lai
kys savo priešmetinį susirinkimą 
nedėlioj, birželio 9 d., 1 vai. po 
piet, Mark Wbite Sciuare Parko sve
tainėj, prie 29-tos ir Halsted St.

Bronislavos 
MUZIKOS

. . , . . Mokinama Piano,kaip nariai taip ir kliubo phone, Mandolinos, 
..——-■ ■     —■ kos, ant v i s o- 

kių styginių in
strumentų, balsas 
lavinama, e t- c.
Kaina labai pri
einama. Del pla
tesniu informaci
jų kreipkitės:

Birželio Nuotakos 
privalo žinoti, kad jrera šeimininkė ■ 
turi būt susipažinusi maitinimosi 
principais, 'lodei

Trinerio Kartus Vynas j 
visuomet bus jų geriausias draugas. 
Turėdamos jo visuomet po ranka jos 
atitolins blogų padėtį, sukietėjimą, 
galvos skaudėjimus ir blogų ūpų. 
Aptiekose ‘‘Chicago, bal. 22, man 
labai patinka Trinerio Kartusis Vy
nas. Mano vyras ji vartoja ir gerai, 
jaučiasi. Mrs. F. White.”

BRONISLaVA 
POšKAITfi

4262 Archer Avė.
Telefonas 

Lafayette 4787

Poškaitės 
STUDIA
Smuikos, Saxa- 
Gitaros, Balalai-

TheWestDryGoodsStore
2945 W. 63rd St., kampas Richmond St.

patyrusiam laiškanešiui, I 
pavaduotojas tankiai visai ne-. J? Kriščiunienei 
gali susivokti ir negali tinkamai; daktarų pagelbą. 
pristatyti pašto. Todėl paštoj I žvakar buvo 

kiščias, ką tik baigęs mokyklą, ( vir§in,nkas Arthur C. Lueder Budrienės byla 
pradėjo kelionę su 4 savo drau-1 pra§0 
gaiš ir 2 šunimis. Teko kelio- įį su 
nėję matyti visko — vargo, tinkamą 
raistų, ligų, laukinių žmonių, džti ir 
mirtis artimų draugų ir t. t. Iš allt jaįškų dėžutės vardus visų 
Argentinos jie nuėjo į Boliviją. 
Čia vienas sąkeleivių prigėrė 
labai sriaunioj Pilcomay upėj. 
Peru valstybėj jie neteko kito 
draugo — šunies, kurį užmušė 
laukiniai indėnai. Peru kalnuo
se dar esą laukinių indėnų, ku
rie juos užpuolė ir užmušė vie
nų šunį, kuris bando užpultuo
sius ginti. Po to jie 7 dienas 
ėjo be maisto, tik biskj vandens 
turėdami, čia pasimirė ir kitas 
šuo. Ecuadoro raistuose patiko

(’hioagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovės mėnesinis susirinkimas direk
torių ir draugijų atstovų atsibus pir
madienį, birželio 10ta, Auditorijos 
svetainėje, 3133 South Halsted St., 
8:00 vai. vak.

Teiksitės visi pribūti laiku, nes 
šiame susirinkime bus rinkimas dar-

Naujai atidaroma 
krautuvė vyriškų, mo
teriškų ' ir vaikams 

drapanų.

idelis pasirinkimas, 
aip tai vyriškų mar

škinių, viršutinių ir 
apatinių.

SPECIALIAI
DEL

5 iki 8 kambarių Namo

American-Arco
Boileriai ir Radiacija 

už bargeno kainas
Sistemos garantuotos ir 

įvedamos 
Apskaitliavimas patiekiamas

South-West Heating 
Company

3816 S. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 0598

Speclallstaa rydyme chroniškų ir nauju U 
gų Jei kiti negalėjo jumis tirydytl. a t šilan- 
► yktt pas mane. Mano nilnaa iAegzatninaTi- 
n>as atidengs jūsų tikrą ligą Ir jei at apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino tlegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd^ netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 rrt? 6d 1 po pietų.

nagrinėjama 
prieš teisėją 

kooperuo- Hellcr. Teisėjas nusprendė, kad 
parūpinti Budrienė turi sumokėti Kris-

laiškams pa Rimienei $100 už gydymą ir pa- 
taipjau užrašyti darytus nuostolius. Bet Budik- 

nes broliui Įsimaišius ir pa
reiškus, kad jis paduos apeliaci
ją, teisėjas nuosprendi atmainė j 

i ir Budrienę pasiuntė 30 dienų; #
ikalfjiman. 9 (J BirŽellO (JlUlC)

Leafy Grove
! Prieš Tautiškas kapines, 

pas KUČINSKĄ

gyventojus 
paštu, IŠVAŽIAVIMAS

Moterims, merginoms ir mer
gaitėms vasarinių dresių, šil
kinių pančekų, sveterių ir vi
sokių kitų 
dalų.

reikalingų aprė-

Dr-stės Atgimdęs Liet. 
Tautos Moterų ir Vyrų

namo gyventojų.
Yra ypač svarbu, kad butų 

užrašyti^ vardai įnamių, ar ir ir 
svečių, kurie tikisi gauti laiškų/ 
arba jie turi adresuoti savo 
laiškus per tą žmogų, kurio var- Adv. Jonas Kučui 
das yra ant dėžutės. Pašto vir-, i CPVO’M
šininkas sako, kad gyventojai bKdb
labai paskubintų ir palengvintų 
pristatymą, jei parūpintų 
karnas laiškams dėžutes, su 
kiai užrašytais vardais.

Smulkios Žinios

Sudegė vaikas
Boris Dubiu, 5 m., 1826 So. 

Spaulding Avė., sukurė laužą 
ir ėmė apie jį žaisti. Nuo lau
žo užsidegė jo drabužiai ir vai
kas vakar pasimirė šv. Antano 
ligoninėj.

Įvyks sekmadienį
Kviečiame 
atsilankyti 
visiems atsilankiusiems bus 
duodamos dovanos.

vietos lietuvius 
į šį atidarymą:

Atidarymas bus Sabalo j, Birželio 8 d., 1929, 9tą valandą iš ryto

«.• Advokatas Jonas Kučinskas, T., a
.T;2221 W. 22nd St., sunkiai ser- Bus gardžių valdymų, gėri

ais-. . 1 . Z, \ 4ga ir dabar randasi sv. Antano!
ligoninėj. Keletą dienų atgal I Kviečiami visi: jauni ir se- 
buvo padaryta operacija, kuri' ni, praleisti linksmai laiką 
pilnai nusisekė ir manoma, kad j tyrame ore prie geros mu- 
ligonis už dešimties dienų galės zikos.

; sugristi namo. 'Pečiaus numato- 
j nia, kad vėliau gal priseis da
ryti dar vieną operaciją.

mų ir saldumų.

Širdingai visus kviečia
KOMITETAS

Lietuviu Piliečių Brolybės Kliubo

Du užmušti Hammonde
H. II. \Vood, 40 m., viršinin

kas Dix Decorating Co. ir John ' 
Grot*, 60 m., Hammondo eks-'

Phone Boulevard 0179
Nemeskit šalin Savo

Senos Skrybėlės
Duokit ją Išvalyt ir Išprosyt, 

ir Pamatysit Skirtumų
Moterų Dresės, Kau

tai, Skrybėlės
Kurias Mes Išvalom, Išriš Jums

Valymo Problemų
Mes Garantuojam Tai!

Vyrų Siutai Išvaloma už

$1.00
Valo

Little Star Hatters
Valytojai ir Dažytojai 

3328 So. Halsted St. 
Ateinam Paimti ir Parnešam

40 pėdu Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

St. Louis “Dutch Boy”
White Lead, 100 sv. 11.50

Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ................  98c

Žolei plaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant valandas, Tik 
už ............................. 5.98

Taipgi ant visko nuže- , . ~ 
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR. «

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKVVELL STREET 

Chicago, III. 
Telefonas Lafayette 4689

Nedėlioję, Birželio-June 9, 1929
SVELAINIO DARŽE, JUSTICE PARK,

87th Street ir Kean Avenue 
Įžanga veltui — šokiai. GERA MUZIKA 

Norintieji įstoti musų Kliuban šiame išvažiavime 
mi be įstojimo mokesties.

Visus Širdingai kviečia
Rengimo

ILLINOIS

bus priima-

Komitetas.

J.H.Riczkus
Pardavėjai

Jewel Malevvj ir 
Varnisių

4357 So. Maplewood Avenue
Phone Lafayette 7545

Nauja Sankrova Geriausios Ryšies Prekių
100 svarų Dutch Boy White Lead...................$11.50
6 pėdų kopėčios gerai padarytos ................. $1.30

” pailginamos kopėčios ........................ $12^25
j, » „ ta 9K30

14 colių Mower 3 peiliais 
n n a ff16

Grynas Linseed aliejus $1.00 galionui
” Turpentinas 80c ”

... $5.85
: $7.50

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą
Vera skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

BUDRIKĮ
Mes atsiekem savo gerą reputaciją teikdami kostumeriams 

žemas kainas ir geriausį patarnavimą. Mes esame vienatiniai 
lietuviai graboriai, kurie perkame grabus tiesiai iš išdirbystės 
dar neužbaigtus ir patys tuos grabus galutinai užbaigiame., Tuo 
budu prašaliname uždarbį trijų tarpininkų ir tą uždarbį atiduo- 

‘ dame savo kostumeriams. Mes nepriklausome prie, jokios gra- 
borių komisijos ir todėl galime sutaupyti bereikalingų išlaidų 
ir tuo budu teikiame geresnį ir pigesnį patarnavimą savo kos
tumeriams.

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime aiš
kiai pažymėję kainas ant visų musų grabų.

Nelaimės valandoje atsiranda šimtai visokių klausimų, mes 
esame patyrę tame dalyke ir galime suteikti patarimus viso
kiuose legališkuose dalykuose.

Mes esame gelbėję savo kostumeriams sutaupyti tūkstan
čius dolerių sukolektuodami jų apdraudas.

Nežiūrint musų kostumerių finansinės padėties, mes nie
kuomet heatsisakom patarnauti lietuviui; ar turtingas ar bėd- 
nas, mes teikiam kiekvienam tą patį mandagiausi ir geriausį 
patarnavimą, i

Reikale esant pašaukit mus, mes atvažiuosim į jūsų namus 
ir be jokių jums iškasčių parsivešim jus, kad patys pamatytu
mėt musų puikius grabus, kuriuos parduodam daug pigiau, ne- 
gti kur kitur.

EUDEIKIS
4605-07

DIDYSIS OFISAS:
South Hermitage Avenue
Tel

„ SKYRIUS
4447 So. Fairfield

Avenue
Lafayette 0727

Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

3201 Auburn
Avenue

Boulevard 3201

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct 

Cicero
Tel. Cicero 3794



Šeštadienis, birželio 8, 1929
į ------ ----------- --- ■==:=7| | žiūrėti. O darželis kuogražiau-

! sias ir puikiausiai ištaisytas.
Štai gražus fontanas, bėgantis 
upelis, dirbtinis krioklys su 

ll van(lens malūnėliu. Toliau 
L*lvlUwllX Į kalvos, altankos, pergolos, ge- 

►'—■■ ■ ■ ■■ ’■ -_2‘" ----- lynas, įvairiausi medukai ir ro-
11* v* žės. Ir viskas padaryta, viskas

Ana, Koki žinovai ! pasodinta, užauginta ir prižiu-į
—-------------- j rėta paties p. Zolpo. Kilo tokio

Vienas vietinis laikraštis pra- jaukaus ,tekio gražaus, bet be! 
neša, kad J. Šmotelis pasitrau- išorinio dirbtinio puošnurpjų^> 

ią”, ir priežastis, darželio vedini ieškotumei.* Tik 
nesutikimas biz- tas, kas yra be galo numylėjęs

Tarp Ghicagos!
U

Lietuvių i|

Byla po bylos

NAUJIENOS, Chicago, UI.

kęs iš “Naujienų 
girdi, buvusi “i 
niškame ir politiškame laikraš-! tą darbą, tegali lokį darželį įsi- 
čio nusistatyme”. Tuo gi tarpu1 taisyti, ypač Imdamas taip už- 
drg. Šmotelis kaip dirbo, taip ir imtas kitais darbais, kaip kad 
tebedirba “Naujienose”. ! p. Zolp yra užimtas.

šiemet p. Zolp savo gražų jį 
i darželi Įstatė į Kiwanis kliubo 
surengtą konteslą parinkimui 

| gr ažiausio darželio visoje pieti
nėje miesto dalyje. 'Tikiuos,

kad jis laimės pirmą prizą, nes 
to pilnai yra verias. —R. | 

aptieką,!

Nesenai, kaip jau buvo ra
šyta, buvo nagrinėjama byla 
vienos lenkes prieš lietuvi An
taną. J. Mosgeri., Lenkė tą by
lą pralaimėjo. Svarbiausiais to
je byloje liudininkais buvo: A. 
Mosgerio — lietuvis realestati- 
ninkas J. Yuškevičius, 3647 
Archer Avė., o lenkės K. 
Filipovičius.

Po kiek laiko abu liudininkai, 
Yuškevičius ir Filipovičius, su
sitiko viename restorane prie 
31 ir Halsted gatvių, ir Filipo
vičius ėmęs kuošlykščiausiais 
žodžiais Yuškevičių kolioti. Dė
lei to Yuškevičius išėmė varan- 
tą ir Filipovičių areštavo. Už-

vakar prieš teisėją Heller, 
Grand Crossing policijos stoty, 
įvyko jų bylos nagrinėjimas. 
Teisėjas išklausęs abiejų pusių 
parodymus, pastatė Filipovičių 
po “peace bond” kaucija vie
niems metams.

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Apiplėšė dainininką 
Stogį

___  _________ naktį, 
apie 11:20 vai, plėšikai užpuolė 
dainininko A. Stogio i 
kertėj Stewart Avė. ir 72 gat
vės. Surišę patį aptieki n inkų i 
Stogį ir jo pagelbinjnką C.' 
Hubler, plėšikai iškratė visą ap
tiekei, pasiėmė nemažai cigarų ir 
cigaretų, taipjau $90 pinigais, 
radio ir revolveri, kuri vistiek 
susirado, nors buvo giliai pa
slėptas. Pašeimininkavę aptie- 
koje virš pusvalandžio laiko, 
plėšikai pabėgo, dar prigrūmo
ję sumušimu, kam tiek mažai 
pinigų laiko registery. Nuosto-| 
lių p. Stogini 
už apie $400.

Pereito antradienio

P-as Stogis yra atsargus su 
tokiais paukščiais, bet šiais lai
kais sunku išsisaugoti nia 
Šimu ir atsargiam žmogui

—Kaunietis.

JTJTO — > I j — *■**' BW - »»

Į Ct ASSBFBED APS
Mokyklos 

Educational

JOE SMILGIS

Pilna rizmė 
ir Analitinė

Egzaminacija

D r. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, jau- 

socialių ligų, vidurių ir

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenvrood 51117 
VALANDOS!

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare

Iventadienin Ir ketvirtadienio

Dr. X W. Beaudette
ViniUJ ASHLAND STATE BANKO

, 1800 So. Ashland Avė

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit

i Iro p i i h c
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 7
2040-42 Washington Blvd.

------- O-------

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- 
jimas. Geriausias s automobiliu taisy
mas. Musų pataisytas jūsų automo
bilius išrodys kaip naujas.

4642 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 
nystės 
nervinio pairimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu/ išgydyti viršmi- 
nėtas Jigas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Va!.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Lietuvės Akušerės

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halated St.
Valandos: nuo 10’iki 2 po pietų, 

nvo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.*

VALANDOS!
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10

Nedalioj nuo 2:3Q iki 4:80 p. po piet
Telefoną* Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL

Town of Lake

Metines Sukaktuvės

Grahoria*

niversal Restaurant
Tusų virt lėni a i. 

deiroa ir kopūstai 
primena mamytli 

valgiu*
A. A. NORKUS. m»v

750 Wcst F""

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
maisage, electric 
treatment ir mag- 
netic blankot* ir 
tt Moterim Ir 
merginom patari
mai dovanai.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
. Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III

Ofiso ir Rez. Tel. Bcul*vard 5913

DR. A. J. BERTASR
3464 Sonth Halsted Street

()fi*o vaUndo* nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 

3?ni South VVallace Street

4729 labo*

Praktikuoja 20 metai
OFISAS 

South Ashland Avė, 2 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dien* 
Phone Midiray 2880 

-------- o------- -

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslų i devynis mėne
sius; aukštesni mokslų i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių Įgijo moks
lus. Ateikite Įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime Įsigyti abelnų moks
lų. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St„ Chicago, III.

Akių Gydytojai

J. Kaminskis atpirko A. J. Ka
reivos sankrovą

Žinomas To\vn of Lake dar
buotojas Antanas J. Kareiva, 
l<uris su sunum per 10 metų 
'laikė didelę geležų ir malevų 
sankrovą prie 4537 So. Wood 
St., šiomis dienomis sankrova ir 
savo namą pardavė. Ją atpir
ko irgi senas l’o\vn of Lake gy
ventojas, Jurgis Kaminskis, ku
ris jau veda bizni buvusioj p. 
Kareivos sankrovoj.

P-as A. .1. Kareiva ketina da
bar pasiimti atostogas ir su šei-< 
myna vykti kelioms savaitėms1

VELYN NORKAITE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 8 d, 1928 m., sulau
kus 8 metu amžiaus, Rimus 
Chicagoj. Palaidota birželio 11 
d., 1928 m., Lietuviu 'Pauliš
kose kapinėse. Paliko didelia
me nubudime tėvą Franą, mo
tiną Emiliją, seserį Johanną 
ir broli Aleksandrą.

Nors jau metai sukako, kaip 
musų dukrelė išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo, bet ii tebėra mu
su neužmiršta, tiek pat bran
gi musu atminime, jos belai
kės mirties žaizda musų šir
dyje tebėra neužgijusi; ji vi
suomet pasiliks gyva musų at
mintyje.

Savo draugus ir. pažįstamus 
prašome sekmadieny, birželio 
9 d., aplankyti jos kapa' Liet. 
Tautiškose kapinėse.

Nuliude
Tėvai, Sesuo ir Brolis.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

4 u s ų patarnavimas 
aidotuvčse ir koktu
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO. ILL.

Gražiausias darželi

ir 
patar-

visose 
dalyse. 
pag&-

Važiuoja atostogoms Lietuvon

BALAIŠIENĖKOSTANCIJA

2205 Lake St.
Tel. Melroso

šiuo pasauliu 
<3 valanda ry-

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

i o\vn oi Lake šia vasara ne
teko savo daugelio piliečių. Už į 
ta kaltinkit p. .J. .1. Zolp, kuris1 
T(j»vvn of Lakicčius vilioja atos-| 
togoms i Litlfivą . Su pirma p. 
Zolp ekskursija į Lietuvą išva
žiavo apie 70 žmonių, daugiau
sia iš To\vn of Lake. Kelios! 
šeimynos yra iš BriglUon Park. 
Nemažai rengiasi dabar važiuo-

nis, nes visi išvažiavusieji dar 
slų ir uolų scenos darbuotoją, 
i Tovvn ei Lake ir papasakoti 
visiems visokiausių naujienų iš! 
tėvynės L/ieluvos.

Gal nėra tokio lietuvio Tovvn I 
oi’ Lake apielinkeje, kinis ne-l

Jo ofisas ran
dasi prie 16 ir Paulina galviu. 
Pažysta jį ir visa Chicogo kai-■ 
C>o vieną gabiausių scenos arti-' 
slų ir uolų scenos darbuotoją, i 
Žino ji ir visa Amerika, kaipo 
autorių keleto turinčių didelio 
pasisekimo dramatiniu veikalu.* 
Be to jis nemažai darbuojasi ir 
daugely draugijų, ypač lietuvių!
«pulkų lygoj.

Bet gal nedaugelis težino, kad 
jis kariu yra ir didelis gėlių 
ir darželių mėgėjas ir prie sa
vo namų (>627 So. Hichniond 
St. turi įsirengęs vieną gražiau
sių darželių (’hieagoje. Nors p.

visuomeninė darbuotė taip įvai-’ 
ri ir didelė, kad rodos, jis jokiu 
budu nebegali ištekti laiko net, 
taip sakant, ir pavalgyti, vie
nok nelik spėja visus darbus1 
tinkamai atlikti, bet dar spėja 
ir savo darželį rūpestingai pri-

’ONA VENCKAITĖ
Persiskyrė su 

birželio 7 dieną, 
pietų,
metu 8 mėnesiu 
muši Chicagoj,

šiuo pasauliu 
2 valanda po 
sulaukusi H 
amžiaus, gi- 

1917 m., rūgs.
19 d. Paliko dideliame nuliū
dime motina Kostanciją. tėvą 
Vincenta, broli Adolfą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 634 West 18th Street.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
birželio 11 diena. 8:30 vai. iš 
ryto iš namų i Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčia, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten
bus nulydėta i Šv.
kapines.

Visi A. A. Onos 
giminės, draugai ir 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Tėvai, Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Rudžius, Canal

1929 m.

J. Lulevich 
(dėt u vis grabonttf 
ir baisamuotojas 

Automobilių patams 
vimas teikiama vi
sokiem* reikalam*. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
H 03 S. Halsted St.. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Kazimiero

Venc kaitės 
pažįstami

S. D. L ACH A VICZ
Lietuvi* Graboriu* h 

Balzamuotoj**
*314 W. 23rd Pi. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu 
Vėso kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užgau ė din 
ti.
Roosevalt 23U-2516

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

"Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
nauioj vietoj

D

Phone Canal G222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 2201 VVest 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6641) S. Mapiewoo<l Avė 

Telefoną* Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampa* 18th St 

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* 
Telefoną* Canal 19.12 

Residence Tel. Fairfax 6352

N Business Service
Biznio Patarnavimas

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų,, kurie 
esti prfežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervūotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai altinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at 
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St, Chieag* 
arti 31st Street

Valandos: 1—3'po pietų, 7—8 vak 
Nedėliomi* ir šventad 10—12 dient

ATLIEKU abelną darbą prie na
mų pentinimo ir popieriavimo. Dar
ba garantuoju.

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avc., 
Tel. Lafayette 6719

-------Q—---

Advokatai

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus .mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senu*. Permufinu i 
kitų vietų ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
--O-------

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 ild 8 vakar* 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

32G5 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
mažu dalis žmonių supranta apie josi 
veikimų. Didelė daugybe akių suga-j 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siUlo už dykų egzaminavimų, puse 
kainos, arba pedleriai sitalo akinius, 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak- j 
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me- j 
tų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas I
Dr. A. R, BLUMPjNTHAL

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kenwood 1752

25 Mėty Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. J. J. K0WARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2103 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2869 S. Leavitt St., Canal 2330 
' Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj nagai autartį
Office Bouievard 7042

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio A pliekos 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

K. GUG1S 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St, Room 1111 

Telefonas! Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet* 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarų, išskyrus kentvergų 
Nedėlios ’ 9 iki 12 ryto

10% Numušta visam 
darbui

■Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
flatai, bungalow, rezidencijos ir ga
ražai 
reikia 
Musų 
flato.
atliekame visokį remodeliavimo darbų 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO. 

3912 Elston Avė.
Kevstone 1633

------- O-------

pastatomi ant jūsų loto. Ne
įmokėti. Mokėkite kaip rendų. 
kainos yra žemos. Neieškokit 
Pirmiau mus pamatykit. Mes

2001

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salio St, Room 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsled St.

Tel. Victory 7261 
-- O-------

Phone Boulevard 1401 “I J. P. WAITCHUS 
DR. V. A. SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedalioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pu 11 man 5950

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užččdijiinu — 
pilnos maudynės Įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo jrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321 
-------(>------

Tel. Bmnswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.>

.kambary* 206
Valandos: 9—12. 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 x 

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

CEMENTINIAI PAMATAI, ce
mentinių bloksų, ar plytų basemen- 
tai /už žemiausias kainas visame 
mieste. Atsikreipkite dėl nemokamo 
apskaitliavimo. Visus kitas kon
strukcijos darbas už tiek pat žemas 
kainas.

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th St., Lafayette 7150 

-------O-------

Persiskyrė su 
birželio 6 dienų, 
te 1929 m., sulaukus 39 metu 
amžiaus, gimus Rokiškio ap- 
skr., Salu parap., Guriuni.t kai
mo. Paliko dideliame nuliūdi
mo vyra .foną, supą Juozapų, 
(lukteri Ona, seserį Emilijų 
Vanagiene, švogerį Juozapų ir 
gimines, o Lietuvoj 2 seseris, 
Karolina ir Ona ir brolį Ka
zimiera. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3418 VVallace St.

Laidotuvės įvyks panedėlį, 
birželio 10 diena, 8 vai. ryte 
iš namu i Šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nies siela, o iš ten bus nuly
dėta j Sv. Kazimiero kapines.

A. Kostanci.ios Ba- 
giminės, draugai ir 

esate nuoširdžiai

i š-v 
i A.

laišienės
pažįstami
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutini pa- 
tarnAvimų ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Simus, Duktė, Sesuo, 
Švogeris ir (leninės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Sąžiningai 
pigiai 
nauju dieną ir 
naktį 
miesto 
Moteris 
bininkė.

Simpatiškas •— 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi-

__ Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABV VEDPJAl
Didysis Ofisas: 

4605'07 So. Hermitage Avc. 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS 
4417 So. Fairfield Avcnu* 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tai. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez, 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nodėlioj 10-12

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj* 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395
Ekspertas tyrimo okių’ir pritaikymo 

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtu 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

Už kit, DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M.
1579 Milwatikee Avenue, Room
Kampas North Avė. ir Robey

Vai.: 1 iki 3 po piet” 6 iki 8
Tel. Erunswick 4983

Namų telefonas Bruuswick 0597 
Ultravioletini šviesų ir diathermia3201

įvairus Gydytojai

21

: JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Wcst Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9. ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taigom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norų.
Darom Pirmus ir Antru* 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

GENEIIALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS. 
4809 West 63rd Street 

Phone Republic 7869 
-------O---- _

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam* iinoma* p*r
metu* kaipo patyrę* gydytoja*, chi
rurgą* ir akušeris.

Gydo staigia* ir chroniikas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray Ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisą* ir Laboratorijai
1*25 W. 18tb St. "

Valandos: nuo 10—12 pieta
nuo 6 iki 7:30 vai. vakar*

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk_________________________________ _

South Šhore 2238 *r Randnlnb 6R*0 
--------------------------------------------------- 1 Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Salk Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Pliene Boulevard 3697
B315 So. Halsted Street

netoli Morgan St.
11

ADVOKATAS
29 So. La Šalie SL Room 7M 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

! Rezidencija 6158 S. Talman Al
Tel. Prospect 8525.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųSies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbų mieste. Kedzie 5111.

------ o-------

Telephone Yard* 0994

S DR. MAURO KAHN
vak. 4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nūn 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piet. I
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 8201

GENERAL1S KONTRAKTORIUS 
Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kiiina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
, Tel. Prospect 9856 ,
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Financial
Fi nansai-Paskolos

Personai
Asmenų Ieško

For Reni Automobiles

n e. ’r- Tčloirhi PAIEšKAU apsivedimui moteriesBe Komiso ir isiaiaų nuo 30 metll ikj 40 meU, AS esu 
Mes paskoliname jums $100, $200 našlys, 48 metu, pagal amato šiau- 

is. Geistina būt, kad turėtų kiek 
Už-

arba $300, imame legali nuošimti.! čj,u
Pinigus gausite i 12 valandų. ' nors pinigų dėl uždėjimo biznio.
Industrial Loan Service |int<’rea«»‘aj k!1““ sTSe&r 

North M ai n St. 
Wheaton, III.

1726 W. Chicago Avė. 
Kampa* Hermi ta g* Avė.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai Rali
j rasti progą padidinimui uždarbio ir j

Mes perkame real estate 
kontraktus

PASIRENDUOJA štoras tinka
mas dei visokio biznio, garu apšil
domas; renda pigi.

2709 W. 7Ist Street

OAKLAND SEDANAS, naujo mo
delio, 4 ratų stabdžiai, priešaky ir 
užpakaly bumperis. Puikiam stovy. 
Parsiduoda pigiai. Kreipkitės 1627 
So. Komensky Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Furnished Rooms
REIKALINGAS kambarys Bridge- 

porte, vaikinui prie švarios šeimy
nos. Knygynas “Lietuva” (Box 25) 
3210 So. Halsted St. Victory 1266.

RENDON fomišuoti 4 kambariai 
švarus ir šviesus, maudynė ir ga
lima vartoti virtuve. 827 W. 34thi 
PI., Ist fl. rear.

CHALMERS naujo modelio seda
nas. Geriausiam stovy. Visai kaip 
naujas. Naudojau ii tik 7 mėne
sius. Geri tajerai ir daug reikalin
gų priedų. Pardavimo priežastis— 
reikia cash. Parduosiu tik už $275, 
Matyti galima nedėlioj visą dieną. 
Privatis savininkas, 3645 , Polk St., 
Ist floor.

PARSIDUODA greitai ir pigiai 
mažas groceris arba galima pirkti 
šiokeisius. 3200 Lime St.

PARSIDUODA pigiai grocernė it 
delikatessen štoras, biznis senas, ge
ra vieta. 9328 Cottage Grove Avė.

PARSIDUODA ruiming hauzė 15 
kambarių. Biznis išdirbtas per ilga 
laika. 2953 So. Michigan Avė., Tel. 
Calumet 3982.

2125 N. Albany Avė
LOGAN SQUARE

PARDAVIMUI 5 kamb. modemi
nis medinis namas, ant cementinio 
pamato, 3 metų senumo, 2 karų mū
rinis garažas, viŠtininkas, ant 1 akro 
žemės. Randasi pietvakarinėj miesto 
daly, arti transportacijas. Kaina 
$12,000. Ryan, 9447 S. Ashland Avė.

Vėliausios mados 8 kam
barių muro rezidencija Chi
cagoj ; didelis 
karam garažas;
wer; dvi atskiros maudy
nės ;
petai ant grindžių

KAM EIKVOTI
Tnupų« žmnnčn turi «avo namus. Pinl- 

, niekada negrįžta. Per-
kant nainua, relftkia pinigus kaip bankan 
>adčtf, ir kaAtuoja pigiau, negu renda. Dai- 

.i)s namai Blue Islande, geriausio materio- 
lo Ir vėliausio.H madoa. Tvirtų plytų, kar- 
Alu vandeniu Aiidoini, tailo inaudynta, sliow- 
er, ąžuolo grindys, viAkos, plasterluotos 

____ artistiniai stiklai, židi- 
triiningai; 5 kambariai ir sau- 
50x200 lotas; paso dūdos ena- 

i inaAina kiekvienam 
_ _. tarp 122 ir 123 St., 

rytus nuo Weetem Avė., ir 
iee, Blue Jsland. Kaina $9,500 

. M. E1)WARPS, tel, Oakiand

kiemas; 2 gal, iėleiRti rendai, 

tailo sho- {į
Miscellaneous for Sale

{vairus Pardavimai
ąžuolo grlndyi

; aliejum šildomas; kar- !SSmiSo,
, , .iv. • i Fh gonkas; i

I vidllT* ’ nmliuolos; niaujatnn _ j vmui , | name. S49 Gregory,

sietų apdarytas miegamas 
Gražiausia vieta ft004-

PAIGE vėliausio modelio' sedanas. 
I Deliai mirties šeimynoj našlė pri- 

PASIRENDUOJA kambarys vai-'versta paaukoti. Karas naudota vi- 
kinui arba merginai, naujai deko- sai mažai ir yra visai kaip naujas, 
ruotas, karštu vandeniu apšildomas.Paims $350. Kreipkitės tik nedėlioj

PARSIDUODA Federal plaunama 
mašina greitu laiku. Mažai vartota, 
Parduosiu pigiai. Priežastis—išeinu 
ant ūkės. Matas Gražis, 7526 Kings- 
ton Avė., Tel. Saginavv 1657.

1 blolCUH

3437 So. Emerald Avenuepirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cil indelių

' Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
' Oi! trobesy, prie VVacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6

j pažengimui 
nepaprastus

—2538 N. California Avė., Ist flat. purčius. Gražiausia

!NTERNAT1ONAL| 
UNVESTMENT - "
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 67.38-6716

Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai-
I ką lavinami dykai 
karų ir geriausių

i vinėti.
j Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. pę

konstrukcijos šių 
būdų juos parda-
dieną nuo 10 

pietų. ’

Vertelgų

iš

PASIRENDUOJA tinkamas rui
mas gyvenimui, su valgiu ar be val
gio. 3314 So. Auburn Avė. 2-ros lu
bos priekis.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RENDAIi kambarys moderniška
me name, prie mažos šeimynos, ge
ra transportacija. 5610 S. Savvyer 
Avė., Republic 3610.

PARDAVIMUI bekernės 
vienintelė lietuvių bekernė 
de. Julius Soloinon, 918 
Avė., Rockford, III. 

-------- b--------

biznis —
Rockfor-

Lincoln

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

RENDAI dailus kambarys; be val
gio. 5636 So. Richmond St.; gara
žas karui pastatyti, jei kas nori.

PARDAVIMUI grosernė. Labai 
gera vieta ir biznis. Pigiai. Prie
žastis — keliuos i savo namą, 4508 
So. Marshfield Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu 
Wisconsino 120 akeriu farma, su vi
sais įtaisymais ant Chicagos namo. 
Esu atvažiavęs ir busiu čionais ke
letą dienu. Atsišaukite 4848 Belle 
Plaine Avė, Chicago.

puikioj apielinkėj. Kaina parduoda budavotojas naują 
$18,000: 1 morgičius $10,000. |"™ro karta vandeniu šil- * ’ ’ ” 1 ’ domą, ąžuolo tnmingai, arti moky-
Cash $4,000. Paims antra ir bažnyčių; turi parduoti grei- 

. tai, $12,950, arba pastatvs ant iusu 
SU lyg loto. J .engvos sąlygos. 

Tel. Pensacola 8501.

Cash $4,000. 
morgičių. Matytis 
apointmentu.

Tel. Capitol 2326

naują

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmonės gero budo gali pa- 
7q1 siskolinti nuo $50 ir augš. 

/q ant savaitinių ar mėnesinių 
išmokėjimų tik už 7% palū

kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”.

C0MM0NWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE 
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 

-------O-------

Chevrolet
Susivienijimas

Gossard Building
Room 301 1 

Rush and Ohio Sts

PA IEŠKĄ U kambario kur galė
čiau valgi patsai pasigaminti. Atsi
šaukit laišku. Knygynas “Lietuva” 
(Box 26) 3210 So. Halsted St.

REIKALINGAS darbinin kas 
kąs milšti karves ir kitus ūkės 
bus dirbti. J. Bruchas, 3500 
Union Avė.

mc- 
dar-

So.

PASIRENDUOJA kambarys vie
nam vaikinui, didelis kambarys, šva
riai užlaikomas; prie mažos šeimy
nos. 3139 W. 40th St., 1-mos lubos.

PARDAVIMUI arba mainui biz
niavus lotas ant Kedzie avė. ir 61 
Place.

Taipgi išsimaino biznis išvežiosi
mo mėsos. • Biznis yra geras ir 10 
metu senas.

Rašykit i Naujienas.
Box 1094

LAIMĖ SVEIKATOS KRAŠTE
Farma pardavimui arti šiltų van

denių, Arkansų valstijoj; su gerais 
namais, barnėmis ir sodnais, arti 
Capitol City, Little Rock Arkansas. 
Savininkas randasi 3436 S. Auburn 
Avė., Chicago, III. Phone Boulevard 
0328 kas vakaras po 6-tos valandos.

GILBERT MILASZIUS

BARGENAS — LABAI DIDE- 
Parduosiu bizni; 15 mebliuo- 

ir 
netoli 21 
,500, ar- 

loto.i

LIS.
tų kambariu (Rooming House) 
restoraną ant. Halsted St., net.. 
St., labai pigiai. Tik už $1,50' 
ba mainysiu ant nebrangaus 
Turi būt greij; parduotas.

PENKIŲ kambariu medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, modeminis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. 
Mažas {mokėjimas su mažais mėne
siniais išmokėjimais likusiai sumai 
nupirks ši narna. Paims lotą kaip 
mokesties dali. Kaina $5,000, M. B. 
Caldwell, 5117 Mihvaukee avė.

——O------

O

PASIRENDUOJA kambarys vie
nam vaikinui, prie mažos šeimynos.

2538 W. 36th Street

PARSIDUODA saldainiu ir grose- 
rio krautuvėlė. Kambariai pagy
venimui su rakandais. Renda $15. 
2134 W. 23rd PI. City.

PARDUOSIU arba renduosiu 25 
akerių farmų; 4-mylios nuo Racine, 
Wis.; gražioj vietoj, pusė mylios 
nuo ežero. K. Lingis, 3500—14th 
Avė., Kenosha, Wis.

REIKALINGAS patyręs lietuvis 
. darbininkas dirbti džionko šapoj, ad- 

6030 resu 1-hi North Leavitt St. Tel. 
1 Armitage 1887. ------o-------

Radios PARDAVIMUI grosernė. Biznis 
daroma geras. Kas nupirks, nesi
gailės. Turiu parduot, nes važiuoju 
Lietuvon. 4319 So. Paulina St.

GERA produktyvė farma, 100 ak
rų, su gerais trobesiais, $11,500, be 
personalės savasties. $1,500 įmokė
ti, likusius lengvais išmokėjimais. O. 
COBURN, Whitewater, Wis.

$250 {MOKĖTI
5 kambarių muro bungalow pa

statom ant jūsų loto už $5475 — 
pilnai įrengtą, karštu vandeniu šil- 

1 akras domą, uždarytu porčiu, artistiniais 
3 kambarių naujas mūrinis stiklais; pašaukit mus šiandie, l’e- 

Aukšta vie- karą Constr. Co., 5947 Mihvaukee 
Kaina tik $2,300.00. Galima I ave- tel- New 3136- 
kelius šimtus įmokėjus.

2) DOWNERS GROVI 
žemės, 
namas, elektra, gasas, 
ta. 
gauti

PASKOLINSIM ouo $50 iki $300 
už nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valanda*. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 VVest Division St., “upstalr*’’'

Tel. Armitage 1199 
--------O-

REIKALINGAS flatam janitorius 
unijistas. Parsiduoda forničiai. Kam 
reikalinga atsišaukit.

Tel. Triangle 5166

PARDUODU savo Majestįc 
71 A Radio už $70. įmokėti pu
sę. Tik trijų mėnesių senumo. 
Matykit mane: A. L. Hopi, 
6136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir mėsos 
marketas. Gera vieta. Nėra kon
kurencijos. Reikia parduoti tuo
jau, ba apleidžiu miestą, 2010 W. 
115 St.

- JParmos it Namai
3)

Help VVanted—Fcmale
Darbininkių Reikia

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi 
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankovvski, ižd.

Co.

REIKALINGA moteris turinti pa
tyrimą skirstyti skudurus. Pasto
vus darbas, gera mokestis.

5138 Wentworth Avenue

KAM^TROTYTI PINIGAI 
jus galit permainyti 
setą ant moderniško 
Radio Crosley Show 
įrengto

savo 
elek-
Boa

$95.00 su A. C

REIKALINGA jauna mergaitė i Į 
restaurantą už veiterka. Patyrimas 
nereikalingas. 2304 Blue Island Avė.

Kad 
battery 
trikinio 
pilnai 
Tu bais.

$2.00 i savaite $2.00
FROST RADIO STUDIO

4184 Elston Avė. Ind. 0329

PARSIDUODA siuvėjo šapa; vie
ta išdirbta; gražioj apielinkėj. Sa
vininkas važiuoja i Lietuvą. Atsi
šaukite tuojaus. 6307 So. Richmond 
St., Chicago, III.

PARSIDUODA biznis ir namas, 
grosernė, 2 fl. po 5 kambarius, 3 
karų garažas, tik $7,000.

2850 So. Union Avenuie

73 AKRAI žemės ant upės kran
to, cementinis kelias eina per far- 
iną. Visi gražus įtaisymai. Savinin
kas mainys ant namo arba lotų 
Perkant, reikia įmokėti $1,000.

5 KAMBARIŲ mūrinis naujas 
bungalovv. Savininkas mainys ant 
bile kokio biznio arba lotų.

4 PAGYVENIMŲ mūrinis biznia
vęs namas, tinka bile kokiam biz
niui. Iššimaino ant farmos arba lo
tų.

7---------------------------------------
DEL apsigyvenimo arba in

vestavimui pirk ant North 
HALSTED ST., tarp 32-os ii shore — gražiausiame 

83-čios, geram stovyje kaip naujas;
muro namas, karštu vand. šildomas, 
apačioj didelis štoras ir 2 kamb. 
pagyvenimui. Viršum 7 kamb. fla- 

Rendų neša $200 j mėnesį.
$18,000. Argi nepigiai?

tas.
Tik

ANT LOWE AVĖ., tarp 38 ir4)
39, dviejų flatų po 4 kamb. medinis 
namelis. Labai pigiai — tik $2,700.

V. MISZEIKA, 
1739 S. Halsted St.' 
Tel. Roosevelt 8500

GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Kasykite dėl mu
sų sąrašo farmų.

Morgičiai pirmi ir antri Help VVanted—Male-Female 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas 
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St. 
---- o----

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Darbininkų .Reikia 1

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

I REIKALAUJAME PARDAVĖJŲ, 
i Vyrų ir moterų, pardavinėti lo^fs 
j Lockport Highlands. Galime ^/pa- 
naųdoti visą laiką, arba dali laiko. 
Didelis uždarbis. Lengvas parda
vimas. Norinčiųjų pirkti yra, rei-1 
kia tik nueiti ir pamatyti juos. Pa- į 
ti geriausioji proga yra dabar, pir 
ma atidarymo. Nepraleisk 

j progos. Atsišaukit tuojaus.
Kreipkitės pas

M. ROZENSKI & CO.
» 6542 S. Western Avė.

PIANAI $25 ir augščiau — gro- 
jikliai ir upright. 

SCHWARTZ BROS. STORAGE
G40 E. 61 st St. Midway 9733 

- ------ Q-------

MODERNIŠKA > hardvvare krautu
vė Fox River Grove, III. Geras biz
nis. Nėra konkurencijos. Pilnas sta- 
kas ir fikčeriai. Letrev & Kotaska, 
5636 W. 22nd Street.

3352 So. Halsted St
Tel. Yards 6751

Exchange—Mainai

TURIU PAAUKAUTI TUOJAU 
Puikus Starck grojiklis pianas;

■ parduosiu už $100; pirm poros me- 
šitos tu kaštavo man $750; puikiam sto- davimui^ 

vy. Kreipkitės šiandie arba rytoj iki 
9 vakaro; nedėlioj nuo 10 iki 6 va-

I landos.
342 So. Cicero Avė., Ist floor.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, geras cash biznis. Gražus 5 kam
bariai užpakali, fornisu šildoma. 
5306 S. Union Avė. Tel. Yards 1321

PARDAVIMUI arba MAINAMS. 
Prie Washtenaw ir Marąuette Road 
kampinis lotas — pakankamai dide
lis aptartmentiniam trobesiui; tel. 
Republic 7613.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas, beismantas cementinis, 
karštu vandeniu šildomas; prie na
mo 4 Jotai. Užlaikome karve, vištas 
ir visokių daržovių. Savininkas 57,03 
S. Mason avė.

----- -O-------

"J. H. SCHAEFER & Co
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III.
Telephone 364

NAUJI MODERNIŠKI 
BUNGALOWAI 

visais naujausiais 
{rengimais. Kainos 

Mažai įmokėti
Atlankykit ir pamatykit

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis rnokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir

Furniture & Fixtures
Rakandai-ItaiMi

moderniš- 
$3,500 iki 

ir lengvos
• Su 

kais 
$9,000. 
sąlygos, 
juos patys. Savininkas

T. M. RYAN, 
7131 So. Western Avė.

Tel. Republic 9236

BIZNIO mūrinis namas, štoras ir 
5 kambarių flatas. 1-mas floras šil- j 
tu vandeniu apšildomas. e2558 W., 
69th St. Savininkas ant 2-ro aukšto | 
iš užpakalio.

MAINYSIU savo biznį, cot
tage 2 arba 3 Platų namą ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate sąvasties. 

2031 West 35th St. 
Tol. Lafayette 0909

ŠAUDYTI mokymo kliubas par- 
soft drinks ir sepdvičių 

krautuvė. Geriausi pinigai mieste. 
Gera vieta. Atsilankykit šeštadieni 
po pietų. Savininkas turi kita biz
ni. Kaina tik $2,000.

6600 W. 80th Street 
BEVERLY CLUB

P-NE NAMŲ IEŠKOTOJAU, 
Perskaityk tai!

$500 įmokėti, $55 j mėnesi, 
iškaito visus nuošimčius ir nuperka 
dailia Anglų Styliaus 6 kambarių 
rezidenciją, 3 didelius miegruimius, 
tailo maudine, Kohler fikčerius, te4 

; rasos pievele; modemiškas apšildy- 
I mas su jbudavotais fikčeriais. Lotas 
33kl25. Kaina $7,450. Atdara 
vakarais ir visą ditną nedėlioj.

. MEHAN-MALONE, 
budavotojai,

6407 Irving Park Blvd.

PARDAVIMUI muro apartmen- 
tas, 6 ir 7 kambariai; 4 kamba
riai beismente. Moderniškas. Kar
štu vandeniu šildomas, šviesus, už
tektinai oro. 5626 So. Aberdeen St.

REIKALINGI AGENTAI, VYRAI i PARSIDUODA vargonai, laikro- 
IR MOTERYS ' delis auksinis, dvi lovos, ir gasinis

Turime lengvai parsiduodančią pro- pečiukas. 1921 Canalport Avė. Pir- 
I pozicija, ne Real Estate. Propozi- mos lubos fronto.
' cijos dalykas yra būtinai reikalin
gas ir gelbstantis žmonijos gerovei' 
ir yra indorsuotas bankierių apy
linkėje, kurioj mes dirbame. Gali-

i ma
j laiko.
vakarais ir nedėldieniais i pinigus. '
Mes išlavinsim dirbti su agentais.
Tinkamos išlygos. Atsilankykite ypa- 
tiškai dėl pilnesnių informacijų. 

Rooms 22 ir 23 
Union State Bank Building

St.

Automobiles

PABDAVIMUI icc icrcam parlor, 
labai gera vieta, pelningas biznis. 
Pardavimo priežastis patirsit vietoj. 
2640 W. 69 St. Tel. Hemlock 7623.

BARGENAS

'28
panaudoti visą arba dali savo ’U7 

Paverskite savo liuosą laiką
1 *27 

•29 
'25 
•2«

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- [ 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotu rie
šuto medžio valgomojo kambario 
selas $45. 3 šmotų riešuto miegrui- 
niio setas $59. 5 šmotų aržuolo bet
iko setas $15, taipgi geri forničiai 
išmokėjimais. Victor Fireproof Buil- 
karais^’ tt'i <,uralns (reksams) sortuoti'
Karais iki HJ v. v., nedaliomis iki 1447 bį j j d Avenue 
b vai. v.

3026 East 92 ...
So. Chicago, III.

Atdara kasdien nuo 9 iki 9; sekma-1 
dieniais nuo 10 iki 6.

----- o

PARSIDUODA rakandai 
giai; galima pirkti kartu 
vienų. Apleidžiame miestą.

labai 
arba 
3420

pi
no 

So.
o

PARSIDUODA lova ir “Victrola”. 
gera ir brangi. Parduosiu pigiai. Se
nas bačleris. 2014 S. Throop St., 
2-ros lubos iš užpakalio.

--------- O---------

PARSIDUODA pigiai 4 kambarių 
forničiai, kartu arba po viena. Iš
važiuoju i Lietuva. 3214 So. Hal- 

ced St., II fl. Victory 3170.

Ix)st and Found
Rasta Pamesta

PRAPUOLĖ kalė vardu “Chow 
dog”. Ruda. Juodas liežuvis. Be 
diržo ant kaklo. $10 dovanų tam, 
kas ras. Praneškit: Mrs. Shepperd, 
4827 VVest 23rd St., tel. Cicero 26.

Personai
Asmeno Teiko

Hudson BrouKhatn—eustom ouilt 
Chandler coach  
late Hudson coach ...................... — I
Pontiae eouch ...................   I

Hudaou brouirham. reram stovy
E8sex . ..........    — !
Dodre Sedan 
Pontiae Beda n .................................... !
McUEHMOlT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St.. Trianirle 9330

PRANEŠIMAS

REIKIA 3 moterų ir 1 vyro sku-I vertybėje.
nnivir, / it I, n r, l I . • •

Situation Wanted
Darbo Ieško

*79B 
$39B 
$295 
$425 
$4U5 
$550 
$175 
$450

PARSIDUODA grosernė pigiai iš 
priežasties nesutikimo.

3938 So. Wentworth Avė. ,

GROSERNĖ parsiduoda pigiai, 
turi būt parduota greitai. Vienas 
esmi, negaliu užiurėti. Mainysiu 
ant loto ar ką kitą. 749 W. 48 PI.

IŠSIMAINO naujas 6 kambarių 
kampinis muro bungalow su 2-jų ka
ru muro garažu. Mainysiu ant cot- 
tages, lotu, restauranto, bučernės, 
automobilio.

Pašaukit
Lafayette 5107

Pardavimui visai pigiai 2 biz 
niavi namai. Priežastis perski- 
ros. 5752 So, Racine Avė., 2 
aukštų mūrinis ir 5833 Archer 
Avė., medinis su 2 lotais šalę.

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 

1 vadovauja pasaulyje automobilių 
Mes teikiame visiems 

teisingą patarnavimą.
Automobilių sales ruimis atdaras 

> vakarais ir šventadieniais.

NORIU gauti darba už pagelbL 
ninka prie janitorių. Esu tam gerai 
patyręs. Esu nevedes ir netreriu. 
Praneškite Feliksas Radzevičius, 427 
Wrightwood A ve., Tel. Diversey 0248

BARBERYS. Ieškau darbo vaka
rais, šeštadieniais galima visa die
na. 1013 W. Madison St.

For Kent
RENDAI krautuvė ir ofisas, tuoj 

prie naujosios Peoples Furniture 
krautuvės, 2534 W. 63rd St., tel. 
Republic 3948.

PASIRENDUOJA kampinis Storas 
tinkamas dėl grosernės, bučernės ir 
bile kokiam bizniui.

3001 So. Union Avenue

RENDON 5 kambarių flatas, 
šviesus, naujai dekoruotas, renda 
pigi, 5720 S. Mayfield Avė. ,

i RENDON 5 kambariu flatas, 2-ras 
floras frontas. Karštu vandeniu šil- 

,, ,, . domas. Renda pigi. Savininkas 4017
Vincenta Vaičiliuke, paieškau i So Kedzie Avė., Tel. Lafayette 
asbrolio Petro Skarpušius. Pa-1 7970

Aš. 1 
savo pusbrolio Petro Skarpušius. _ „ 
eina iš Ukmergės apskr., Subačių 
parap., Žukausku kaimo. Pirm 3 me
tu gyveno Cleveland, Ohio. Meldžiu PASIRENDUOJA 1 arba 2 švie
ti atsišaukti arba pažįstami prašo- sus dideli ruimai dėl pavienių arba
m i pranešti. Busiu labai dėkinga.

VINCENTA VAIČILIUKĖ 
1427 So. 50th Ct., Cicero* III.

vedusiu, kad ir su maža šeimyna; 
privatiškas įėjimas. Randasi 2512 
W. 63rd St., 2nd fl.

PARSIDUODA Barbernė, trijų 
krėslų. Savininkas važiuoja i Lietu
vą. 2351 So. Oakley Avė.

PARDAVIMUI grosernė — tarp 
dviejų mokyklų. Biznis išdirbtas. 
Priežastį pardavimo patirsite vieto
je. 919 W. 33 St.

MAINYSIU 4 flatu naują namą 
ant senesnio. Namas randasi Mar- 
ųuette Manor. Kas turite seną na
mą, tai atsišaukite 6815 S. Ashland 
Avė., Tel. Grovehill 0980.

PRIIMSIU j mainus jūsų, sena na
rna. Turiu 10 nauju namų. Namai 
randasi Brighton Park apylinkėj, su 
visais naujausiais {taisymais. Jack 
Daleo, 4345 So. Troy St., Telephone 
Lafayette 7479.

Kreipkitės greitai pas 
ninka.

3729 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 4323.

MARQUETTE PARK—naujas mū
rinis namas 4 ir 4, kieto medžio 
trimingas, ,beismentas plasteriuolas, 
$10,500. 6807 -So. Rockwell St.

Tikras Bargenas
Bizniavas namas, 6 kamb. flatas 

ir štoras, 50x125 pėdos, ekstra lo- 
snvi-' tas šaly, ant Ashland, netoli 79 gat. 

Viskas sykiu už cash tik už $25,000. 
Naujas namas.

BIZNIAVAS LOTAS ant 95-tos 
gatvės, 50 pėdų per 120, parduosiu 
už $4000. {mokėt tik $500. Nepa
mirškit matyti šituos bargenus.

Stankus
N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275
134

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

NEPRALEISKIT tą progą. Štoras 
ir 4 kambariai ant viršaus. Kas no
ri turėti bizni, tirštai apgyventoj 
kolonijoj, nėra jokio štoro 4 blokus 
aplink, nes ne biznio distriktas.

Telefonuokit
Republic 7647

Real Estate For Sale
Naniai-Žeme Pardavimui

WIL'LYS KNIGHT 1927 m. Lan
dau Sedanas, 4 ratų stabdžiai. Prie
šaky ir užpakaly bumperis. Puikiam 
stovy. Pardavimui. Pigiai, jeigu pa
ims tuojau. Kreipkitės 2636 South 
Trumbull Avė., iš užpakalio.

STUDEBAKER — vėliausio mo
delio “President Sedan”, kuri nau
dojau tik 8 mėhesius. Išrodo kaip 
ką tik iš fabriko. Originalis užbai
gimas kaip naujas. Penki naujutė
liai balloon tajerai. Keturių ratu 
stabdžiai (brakes). Tai yra gražiau
sias karas Chicagoj. Reikia pama
tyti, kad įvertinti. Paaukosiu tik 
už $375, kadangi turiu surasti cash, 
Karas kaštavo man $2,400 lygiai 8 
mėnesiai atgal. Kreipkitės nedėlioj, 
3349 W. Division St., arti Homan 
Avė., 2nd flat.

PARDAVIMUI duonkepykla. 
nis išdirbtas, turiu parduoti 
jaus, nes apleidžiu Ameriką, 
duosiu už pirmą pasiūlymų.

1855 W. 59th Street

Biz- 
tuo- 
Par-

GROCERNĖ ir bučernė parduoti 
arba mainysiu i lotą arba j maža 
cottage. 5630 So, Kedzie Avė.

Greitam Pardavimui
60 karų garadžius, 

tis ir automobiliams 
Budinkas 100x125, 

ir Kedzie Avė.
Turi būti parduotas 

giai. Priimsiu namą 
cash.

gasolino sto- 
taisyti šapa. 
arti 63 gat.

greitai ir
i mainus

Pi- 
ir

ESU priverstas paaukoti savo vė
liausio modelio Nash “Advanced 
Six” sedaną, kurio veik nenaudojau. 
Karas puikiausiam stovy ir prak
tiškai, naujas. Užbaigimas dailus. 
Keturių ratų stabdžiai (brakes). 
Originaliai nauji balloon tajerai ir 
visi įmanomi įtaisai. Visais žvilgs
niais kaip naujas karas. Paaukosiu 

•ji tik už $350. Kreipkitės nedėlioj. ___
2231 North Kedzie Avė., 1-as flatas. Blue Island^ IH.

S. J. Paszkewicz
6345 S. California Avė

Hemlock 4555

PARDAVIMUI užkandžių ir gė
rimų vieta, visa arba pusė biznio; 
gera proga sunianėms žmonėms. Biz
nis nėra varžomas. 4 \Vestern Avė.,

ŠTAI KUR DIDŽIAUSIA 
BIZNIERIAMS PROGA 

Parsiduoda geriausias bizniavas 
namas ant Archer Avė. arba mainy- 

jai remontuota grocerne ir kam- 4?“ rna^esn’°’ ar loto; taipgi ir 
. iv- kriauciaus šapa sykiu ar atskirai.Dariu bučeriui ; 3 flatai po 4 Atsišaukite pas savininką 

kambarius; 2 karam garažas;’ 50d4 Archer Avenue 
$125 įplaukų mėnesiui; moder
niškas plumbingas, grįsta gat
vė ir alėja ir išmokėta. Parsi- 
duos pigiai iš priežasties mir
ties. 5200 S. Justine St., tel 
Republic 4730.

KAMPINIS namas — $u nau

PARDAVIMUI 5 kambariu rezi
dencija su dviem lotais, dviejų ka
rų garažu, krūmais, vaisiniais med
žiais; puiki žįpielinkė. 118 S. Prairie 
Avė., Brookfield, III., arti Ogden av.

DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI tikras namas. 4547 
So. Turner Avė. Pamatykit ir per- 
sitikrinkit. Del sąlygų susitaikysim. 
Telefonuokit savininkui South Shore 
8648.

Turiu parduoti greitai, 
pigiausia kaina, 10 pra
gyvenimų apartmentą.

SAVININKAS parduoda 2 flatu 
namą, 4 ir 5 ruimų, ant konkrito 
fundamento, $5,400, lengvais išmo
kėjimais. 4050 So., Artesian Avė., 
1 blokas nub Western Avė. karų 
lainės.

2500 W. Marąuette Rd 
Hemlock 2111

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
po 5 kambarius, pirmas flatas kar
štu vandeniu apšildomas, o antras 
pečium; parduosiu už $12,000 be 
agento. 6954 So. Tai man Avė.

PARSIDUODA bungalow, 4 kam- 
___ __ 1 viršuj, karštu vandeniu 

moderniški įrengimai.

ĮSIVAIZDUOKIT — 2 flatai, 6 
pėdų akmens beismantas; tik $3,900; 
5 kambariai ir maudynė kiekviena
me flate; geriausiam stovy; išmokė
jimais jei norima; parenduota; 48th 
Place arti Union. Jos. W. Hough & 
Son, 4213 So. Halsted St.

BUILDINGAS 9 flatu South 
West Side — moderniškas, mainy
siu ant mažesnio, noriu gauti ir 
cash. S. Gusich, 2413 W. 59th St.

PARDUOSIU arba mainysiu mu
rini namą 3 flatu i mažą grosernia 
arba automobiliu ar kitokj maža 
bizni. 3239 So. Lowe Avė.

IŠVAŽIUOJU I LIETUVĄ
Priverstas parduoti tuojau 2 fla

tu modemišką murini namą gra
žiausioj kolonijoj. Tikras barge- 
nas.

Savininkas ant pirmo flato, visa
da namie.

6752 So. Artesian Avė.

TURIU PARDUOTI TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambarių bun- 

galow lietuviu apielinkėj. Kaina 
$9,750. Lotas 26,4>xl20 pėdu, 2 ka
ru garažas.

Matyk šita tuojaus.
Savininkas

5742 So. Whipple St.

PARSIDUODA mūrinis namas 4 bariai ir 1 ' 
flatų po 4 kambarius, pečium šildo- šildoma, visi 
mi, garažas dėl vieno karo, gra- lotas 31x125, garažas 2 karam. Pi- 
žioj vietoj. Daug medžių aplinkui, giai. Savininkas ant vietos. 7120 S.

3041 Lowe Avenue Maplewood avė., tel. Hemlock 0021. lubos.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 2 flatų mūrinis namas no 6 
kambarius, karštu vandeniu apšildo
mas, gproie anielinkčje, maži tak
sai. 1608 S. 49th Avė., Cicero, 2-ros




