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Milžiniška Varšuvos socialistu demon v 
stracija prieš fašizmą ir diktatūrą

Demonstracijoj, kaip svečiai, dalyvavo žymiausi 
Vokietijos, Anglijos ir Belgijos socialistų 
vadai, kuriems priimti buvo surengtas di
delis bankietas

džiausioj Varšuvos salėj vakar 
Įvyko milžiniška demonstracija 
prieš reakcijų, fašizmų ir dik
tatūrų. Demonstracijoj, kuri 
buvo 
vavo daugybė žmonių.

demonstracijos buvo di- 
bankietas užsienio socia- 
partijų atstovams, kaip

Po 
delis 
listų 
svečiams, priimti. Tarp lų sve
čių buvo Emile Vanderveldė, 
Belgijos socialistų vadas ir bu
vęs premjeras su žmona; S. 
Cramp, Anglijos Darbo partijos 
atstovas; Paul Loebe, Vokieti-

Di- jos reichstago pirmininkas, ir1 
Arthuras Crispien, Vokietijos 
socialdemokratų atstovas.

Bankietas įvyko Lenkijos sei
mo restorane, ir jo rengėjai bu- Į 
vo socialistų atstovai seime. I 
Anglijos Darbo partijos atsto
vas, kalbėdamas apie darbiečių 
laimėjimų, pasakė, kad lai esąs 
geriausias įrodymas, joge i de
mokratinė tvarka yra geriau
sia darbininkų masėms. “Ang
lijoj,” sakė jis, “kiekvienas mu
sų jaučiame tam tikrų atsakin
gumų už savo valdžią. Mes pa
lys ją išsirinkome, ir lodei pa
lys esame už jų atsakingi.”

Del ko Suomiai ne- 
nor jungtis į Pabalti
jo valstybių sąjungi
Matą daugiau naudos nevaržo

mame kooperavime su Rusi
ja ir Vokietija, nekaip su 
Baltijos kraštais

Sutartis tarp val
džios ir bažnyčios 
Meksikoj padaryta

- —

MEKSIKOS MIESTAIS, l/lrž. 
21. — Šiandie vakare preziden
tas Purtės Gili paskelbė, kad 
ginčai tarp valdžios ir katalikų 
bažnyčios lapo pabaigti. Pri
imtos sutarties sąlygos yra to-

Piloto I

Snovk, Ohio universiteto 
studentę Theosą K. Hix, 
Dr. Snovk romansavęs su 
pradėjusi perdaug “bosau-

Žuvo, nukritęs 2,160 pė- T • ■ TLT • •
dų nuo kalno ; Lietuvos Naujienos

Jėga
nors

CANYON CITY, Colo., birž. 
21. Lipant i Eagle kalno vir
šūnę, vakar užsimušė, nukri
tęs 2,100 pėdų j daubą, vienas j 
newyorkielis, vardu Polo. Ne-! 
laimę matę keletas kitų j kalnų ; 
lipėjų.

Vokietijos kabinetas 
priėmė Youngo repa

racijų planą
■BERLYNAS, birž. 21. — Vo- 

kietijos minis t erių kabinetas 
šiandie kaip vienu balsu priėmė 
Youngo ekspertų konferencijos 
priimtą reparacijų pląną.

Krito ledai, kaip futbo
las didumo; užmušė 

farmerių kiaulių
()XF()iRD, Nęfor., birž. 21.

Smarki ledų kruša vakar šioje 
apielinkėj padarė daug žalos- 
Penkių mylių platumo ir dvie
jų dešimčių mylių ilgumo plo
te labai sunaikino farmų lau
ktis ir sodus ir užmušė kiaulių. 
Krito nepaprasto didumo ledai, 
kai. kurie jų buvo didumo kaip 
futbolas.

ginčo 
ir špatu galvą 
perskelsi

neišriši, Sugrįžo iš Suomijos lie
tuvių jurininkai

1. Meksikos valdžia leis ka
ba ž n y c i < >s v y r i a u sybe i

Pacific

Columbus, O. — Dr. James H. 
profesorius, kuris nužudė medicinos 
24 metų amžiaus. Per trejus metus 
studente. Pastaruoju laiku p-lė Hix
ti”. Esą ji grasinusi nužudyti profesoriaus žmonų ir vaikų. Kad 
išgelbėti savo šeimų nuo “negarbės”, profesorius jų nužudęs.' 
Tokį paaiškinimą Dr. Snovk davė policijai.

RYGA, birž. 21. — Pasak 
Presto Ryti, Suomių valstybės kies: 
banko pirmininko, Suomija lai
kanti save Skandinavijos kraš- talikų 
tu ir dėl to nenorinti dėtis į jo- skirti kunigus, kurie Jūrės rė
kia politinę Baltijos federaciją, gistiuotis policijoj taip, kaip to

Tas faktas, kad Švedų, Šuo- reikalauja Meksikos -Įstatymai, 
mių, Estų ir Latvių eksportas 
esąs tolygus, tie kraštai būti- bė, 
nai turį su kits kilu konkuruo- užginta, bet leista bažnyčios li
ti, ir tai esanti klintis jų su- bose, 
jungai. Suomija nebijanti Bu-į 3. 
sijos. Ji norinti dar glaudesnių riai visados gali naudotis kraš 
ekonominių santykių su sovic- to konstitucijos teikiamomis pr: 
tų valdžia, juo kad Rusija esan- . vilogijomis < 
t i ateities rinka Suomiams.

“’Mums yra daug mažiau pa
vojaus, nekaip kitoms Baltijos 
valstybėms,” sako Byli, “o to
dėl mes bevelijam turėti palai-! 
das rankas savo politikai koor
dinuoti, be kokių nors forma
lių sutarčių sąjungoje. Vokieti
ja neabejotinai vaidins svarbų I 
vaidmenį rytų Europos ateity/, 
je, tad Suomiams geriau koope
ruoti. su Vokietija ir Busiją, ne
kaip su Lenkija ir kitomis Bal
tijos valstybėmis. Tas faktas,: 
kad Busi ja kas metai daros vis 
konservatingesnė, reiškia, kad 
Suomių prekyba tenai 
daugiau pragumų.”

2. Tikybos pamokos vaisty
ta ir privatinėse mokyklose

Anglija pradės dery- Japonija pasirengus 
basdel santykių su dalyvauti juros nusi- 

SSSR atsteigimo ginklavimo pakte

turės

Lakūnas užsimušdamas 
dar moterį užmušė

ANZO'LA, Italija, birž. 21.— 
Aukštybėj 13,000 pėdų vienam 
karo lakūnui užsidegė aeropla
nas. Lakūnas užsimušė, kadan
gi jo parašiutas neišsiskėtė, kai 
jis iššoko iš degančio lėktuvo. 
Lakūno krintantis lavonas už
gavo vieną moterį, kuria užmu
šė vietoje. Mechanikas nusilei
do laimingai, kadangi jo para
šiutas veikė gerai.

O R R Sxi
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai 
našauja:

Iš viso gražu; nedidelė 
peraturos atmaina; lengvi 
nąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 02° ir 76° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:28. Mėnuo teka 9:11 
vakaro.

pra-

leni
niai-

KAUNAS. — Iš Suomijos su
grįžo 10 lietuvių jurininkų. Jie 

šiol gaudavo susisiekimo 
ministerijos stipendijas ir mo- 

mo-

Valsčiaus gyventojai ligi
I St. Markūnas, K. Baniota ir R- 
Lapinskas gerokai įsigėrę grįžo kėši Suomijos jurininkų 
iš Kronio į Ginleliškius. Eida- kykloj. Jie baigė teoretinį mok
ini susiginčijo dėl to, kuris dau
giau turi mokėti už išgeriu deg
tinę. Banionis špatu Lapinskui 
galvų prakirto. Ginčas, žinoma, 
liko neišspręstas. v

i Genevos pasiūlymai 
nelaimėms pramonėj 

sumažinti i

Kronio

slą gaudami vyriausio šturma
no tolimojo plaukiojimo laips
nį.

Francuzai projektuoja! 
išleisti $250,000,000 

vieškeliui

PARYŽIUS, birž. 21. — Pran
cūzų inžinieriai projektuoja įs
teigti 2,000 mylių keltą vieške
lį tarp visų svarbesnių miestų, 
greitam susisiekimui automobi
liais.

Einant projektu, vieškelis bu
tų pakeltas 23 metrus auktumo

Uždraustos literatūros 
kontrabanda

Utenos apskr. pagal admin- 
'liniją pasienio policininkas pa
stebėjęs einančius musų pusėn 
■ 5 apsiginklavusius revolveriais 
plėčkaitininkus, kurie nešė li
teratūrų. Policininkas norėjo 
juos sulaikyti, bet jie atsišau
dydami pabėgo už administraci
nes linijos, pametę 2 klg. lite
ra t u ros.

nūn niuu uuoiuiuv T • 1 11 • •
ir eitų per visų Francijų, nuo I Liet U VOS d<ll b() ZBlOnill 
Paryžiaus j Lyoną ir toliau j Vargai
Marseli ir Nicq. Iš Marselio ša

ka eitą j Tuluzą i.r Bordo. Šiau
rėj vieškelis siekių Bulonę ir j 
Bręstų, o Į vakarus driektus iki1 
Gtrasburgo.

Apskaičiuoja, kad toks vieške
lis pastatyti pareitų 250 milio- 
nų dolerių.

Perti iš Latvijos j Ukmergę.
GUD'ŽIUN AL — Geg. mėn. 

!19 d. į Gudžiūnų stotį atvyko 
pėsti, basi su ryšulėliais du as
mens: vyras ir mergaitė. Iš vis
ko buvo matyli, kad jie kur 
nors toli keliauja. Pradėjus 
juos kalbinti, jie kone pro 
verksmus pasakojo: “Esam 
darbininkai iš Ukmergės. ŠiemetKomunistas areštuotas

už liriminalinį šmeižtą .jokių uždarbių pas mus nebu- 
I vo, todėl sumanėm nuvažiuoti 

biure, j Latviją užsidirbti. Išpardavėm 
ką turėjome, nuvažiavome Kau
nan, išsipirkome užsienio pasą, 
gavome iš Latvijos konsulo lei
dimų 14 dienų Latvijoje gyven
ti, vizų ir išvažiavome. Einam 
šen, einam ten, darbo kaip nė- 

taip nėra. Vienoje plytų 
dirbtuvėje darbo butų, bet ka
da pasisakėm, kad esam lietu
viai, tai jums sako — darbo 
nėra. Darbo beieškant išsibai
gė ir viza Latvijoje gyventi. 
Jeigu butų gauta darbo ir darb
davio atestacija, tai tada kon
sulas žadėjo prailginti vizų. 
Dabar gi turime grįžti namo 
pėsti., nes visus pinigus išleido
me darbę beieškodami.” 
liūdną sdvo pasakojimų, 
nė ir darbo ieškojimas 
kainavę po 500 litų.

GENEVA, birž. 21. — Tarpi 
tautinė Darbo Konferencija 
vakar priėmė projektų tam 
tikrų pasiūlymų visoms vyriau
sybėms, kad jos išleistų įstaty
mus pramonės nelaimėms iš-WAiSHINGT(>NAS, birž. 21.

Ryšy su Anglijos premjeru (V,cngti.
______ __ Projektas rekdmenduoja ne

duoti peticijas dėl vyi*ausyl)č netrukus pradėsian- tinių Valstybių ambasadoriaus laimių priežastims ištirti ir joms

Bet kurios bažnyčios na- • LONDONAS, birž. 21. Daily 
Hcrald, Darbo Partijos laikraš
tis, sako, kad naujoji darbiečių Ramsay MacDonaldo ir Jung-

bei kurio įstatymo papildymo, pertraktacijas dėl a Įsteigimu Da\veso pasikalbėjimais juros išvengti tokius metodus: koope- 
p-'.naikinimo ar priėmimo. diplomatinių santykių su sovie- ginkluotės sumažinimo kibiusi-(revjmų tarp valstybių, samdy

tų Rusija, nesitarus su Jungti-finu, Japonijos vyriausybe perjtojy jp darbininkų nelaimėms 
-- nėmis Valstybėmis

x. v • v 'ruju nusistatymo Maskvai.
Šimtas žmonių žuvo 
ligonines gaisre Kan- Kontestas ūkio nuo

Japonijos vyriausybe per tojų ir darbininkų nelaimėms 
dėl pasta-, Amerikos ambasadų Tokio da- ■ išvengti; darbininkų ir samdy- 

! ve žinoti. Washingtonui, kad į tojų žinojimą savo legalių prie- 
Japonija yra pasirengus “rem- ■ (jerrnių> jr apdraudos kompani- 
ti kiekvieną žingsnį ginkluotei, jų supratimą savo atsakingu-

tone, Kinuose stoliams dėl ligų 
sumažinti

numažinti,” nes Japonija trol 
štanti taikosi ir sumažinimo i: 
laidų karo tikslams.

LONDONAS, birž. 21. — Te-i 
legrama iš Honkongo, Kimiose, 
praneša, kad gaisre, kilusiame 
Rytų Bundo ligoninėje, Kanto
ne, sudegė šimtas asmenų, jų 
tarpe trisdešimt ligonių.

Gaisras kilo dėl įvykusio tro-I 
besy sprogimo. Rūsy, sako, bu-į 
vęs amunicijos samdėlys.

Ligoninėj buvo daugiau kaip 
keturi šimtai pacijentų, kurių 
gelbėti buvo pašaukti kareiviai, 
policija ir Raudonasis Kryžius

Skaudžiai nubaudė 
butlegeriavimą 

studentams

UŽ

birž.

WASHING FONAS, 
birž. 21.

I kates kontestas išvengti ekono
miniams nuostoliams, kylan
tiems dėl ligų ir ankstybos mir-

I ties, pradėtas National Cham- 
, ber of Commerce, nustatė, kad 
“piniginiai nuostoliai dėl prie
žasties ligų, netenkant darbo ir 
algų, ir sumažėjant produk- 
tingumui, priskaitant reikalin
go slaugymo išlaidas, siekia per 
metus $2,250,000,000.”

Bendri nuostoliai gyvybėmis, 
kurios dabar žūsta dėl galimų 
išvengti priežasčių, siekia dau
giau ne $6,000,000,000 melais-

Vietų chambers or commerce 
(prekybos rūmai), kurie yra 
nariai tos nacionalės organiza
cijos, bus pakviesti dalyvauti 
rungtynėse dėl prizų, duodamų 

su- 
sulyg jų gyventojų

Nacionalinės svei-

EAST ST. LOUIiS, III.,
21. — Grover įLeffer, bu Rege
lis, kuris pristatinėjo Illinois 
universiteto studentams degti- penkioms klasėms miestų, 
nę, tapo federalinio teismo nu- tvarkytų 
baustas trejais metais federali- skaičium, 
nio Leavemvorth kalėjimo.

Rusija laikys dabarti- 
Francuzai išgelbėjo, sa- nes kainas duonai 

vo Ait Jakoub postą --------
-----------  MASKVA, birž. 21. — So-

TAZA, įMoroka, birž. 21. — vietų liaudies komisarą taryba 
Aštuoni tūkstančiai franeuzų įsakė prekybos komisariatui, 
užsienio legiono kareivių paga- kad dabartinės kainos duonai 
liau pasiekė Ait Jakoub avan- 
postą, kurį maurų sukilėliai lai
kė apsiautę nuo birželio 11 die
nos. Sukilėliai buvo priversti 
bėgti į tyrulius.

butų išlaikytos per visų 1929 
ir 1930 metų pintos sezonų.

Komisarų taryba taipjau nu
tarė laikytis ir toliau dabartinės 
duonos kortų sistemos.

Oro katastrofos
Trys Kanados lakūnai žuvo
MONTREAL, Kanada, birž.

21. — Užsigavęs j didelės elek-

mo tais pačiais klausimais.
Taip pat priimtas konvenci- 

| jos projektas dėl žymėjimo svo- 
I rio ant sunkiųjų pakietų. Kon- 
; ferencija taipjau siūlo padary- 
| ti baudžiamu nusikaltimu ru- 
i pinimų ir įsteigimų tokių dar
bo mašinų, kurios neatsako 
krašto įstatymų darbininkų svei
katai apsaugoti reikalavimams.

jėgos laidų ir užsidegęs, į japOnų vulkanas sunai-
St. Lawrence upė nukrito Kana
dos hidroplanas, kuriuo lėkė 
kap. Cakhvell, pilotas, kap. Jer- 
vis ir Dr. William Morris. Vi
si trys jie žuvo. Nelaimė atsi
tiko netoli nuo Nuns Island.

Du lakūnai užsimušė
WH)ITE BEAR LAKE, Minu., 

birž. 21. — Jų aeroplanui nu
kritus lauke, netoli nuo čia, už
simušė pilotas Thurber ir mo
kinęsis skraidyti Paul Beck, 23 
metų amžiaus.

Aviatorius užsimušė

Chicagos komunistų 
2021 W. Division, tapo areštuo
tas žydų komunistų laikraščio 
“Fr'ciheil” bendradarbis, S. Mil- 
graum, kaltinamas dėl krimi
nalinių šmeižtų.

Jį traukia tieson Ne'vv Yorko 
laikraščio “Fonvard” darko sky-j ra, 
riaus redaktorius, L. Shafer, 
pirmiau buvęs Ghicagos “For- 
\vard’o” administratorius.

Mat, komunistų “Freiheit’o” 
bencjradarbis, rašinėdamas sa
vo laikraščiui visokius purvus 
prieš socialistus, visokius melus 
ir asmenų niekinimo [Lygiai 
taip, kaip kad daro lietuvių ko
munistų “rašytojai,” tokia, 
mat, komunistų veislė.], prieš 
keletą dienų parašė pakvilį apie 
Shaferų, būtent, kad kai Sha
fer buvęs chicagiškio 
ward” administratorius, 
laikraštį apvogęs.

šmeižikas dabar tupi 
me, ligi bus “draugų” išibėluo-

“For- 
jis lų

»
kalėj i-

i kino 33,000 akrų plotą tas- ir Po to turės atsakyti teis-
m e.

Baigė
Kelio- 
jiems

valsč.,Gegužės 22 d., Alvito
Vuosėjcs miškely atrastas pa
sikoręs 4 artilerijos pulko ka
reivis šeplinskas. žudymosi 
priežastis aiškinama.

TOKIO Japanija, birž. 21.— 
Oficialėmis žiniomis, pastarieji 
Komagatakie ulgniaikalnio išsi
veržimai sunaikino 33,000 ak
rų laukų ir miškų ir 3,350 ak
rų dirbamos žemės, pavertę vi
sų plota tyruliais. Žmonių, pa
lyginti, nedaug žuvo.

3 vaikai sudegė; 3 kiti 
ir motina apdegė •

MOUNT PLEASANT, P a
SEAL BEAOH, CaL, birž. 21. birž. 21. Gaisre, kuris čia su- 

— Šiandie čia užsimušė pilotas naikino vienus gyvenamus na- 
Charles Warden, jo aeroplanui ■ mus, žuvo trys maži Wilkinso- 
nukritus iš 400 pė<lų aukštu-'nų vaikai, mažiausias šešių me- 
mos. Jo pasaižierius Walter | nesi.ų, 
Cole pavojingai, sužalotas.

vyriausias vienuolikos 
metų. Kiti trys vaikai ir moti
na skaudžiai apdegė.

IR -------------------
; AMOY, Fukien, Kinai, birž.
121. — J Svatovų pagaliau lai-

FOREST LAKE, Mihn., birž. Imingai atvyko Dr. Holleman,
21. — Daniel Kennedy, 17 me-j Amerikos preshiterijonių misirj 

~ ™ f 1 tl a 11£1 LllVlO 1

BROLIS GELBĖJO SESERĮ 
ABUDU PRIGĖRĖ

tų berniukas iš St. Paul, vakar onierius, kuris buvo prieš kiek 
stengėsi išgelbėti skęstančių Fo- laiko kinų komunistų bandos 
ręst ežere savo seserį, Katheri- suimtas pietų Fukiene ir laiko- 
ną, 19 metų, bet ir pats savo gy- mas nelaisvėje. Jam pavyko iš 
vybę prarado. Abudu prigėrė, nelaisvės pabėgti.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba ūmai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

naujienos
1739 So. Halsted St Chicago, UI



2____________ _______________________________ _____

|K< >respondencijos
nepešė. Draugystės vedėjai mo-Carney, Mich.

Iš ūkininkų gyvenimo

Indiana Harbor, Ind

ArSustojote Kada Pagalvot,jog
I

Už Trijų Mėnesių nuo šio Laiko
Jums Reikės Šilumos Namuose

2117 South State Street

343 kuopos išvažiavimas 
gerai pavyko

Dulkant temą apsau
ga netilaujamlems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant LarveKą — 
apsauga visiems niauja
miems vilnoniams.

-
am

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis A're. 

CHJCAGO, ILL.

Telefonas j visus departamentus Atdara vakarais iki 8 vai.
Calumet 0642-0643-0644-0645 z Atdara nedėliomis iki 1 valandos po piet

Mes Kalbame Lietuviškai

Birželio 2 d. pas draugus 
Martą Bus ir Joną Rastauską Į- 
vyko pusmetinis Lietuvių Ūki
ninkų Draugijos susirinkimas, 
kuriame buvo perskaityta nau
jai sutvarkyta konstitucija. 
Nors draugystė jau gyvuoja 
antri metai, bet konstitucijos 
dar neturėjo. Konstituciją pa
rašė draugė Marta Bus. Susi
rinkimas konstituciją priėmė.

Žinoma, neapsiėjo ir be nesu
sipratimų. Musų draugystėj 
randasi pora asmenų, kurie ne
supranta kas tai yra tvarka.! 
Konstitucijos patvarkymai juos 
labai nustebino. Neišmanėliai 
pradėjo triukšmauti, bet nieko į

ka tinkamai tvarką vesti ir rei
kalus tvarkyti. Todėl galima 
tikėtis, kad trumpoj ateityj 
Carney apielinkės visi lietuviai 
ūkininkai tvirtai susiorganizuos.

Kada prieš penkioliką metų 
draugai Jonas Rastauskas ir 
Marta Buš nusipirko čia ūki, 
tai lietuvių visai mažai tebu
vo. O dabar čia yra nemaža 
gražiai gyvenančių lietuvių ūki
ninkų kolonija. *

Nors draugė Marta Buš jau 
keli metai, kaip našlė, bet ūki
ninkavimo nemano mesti. Ūkis 
yra labai puikiai sutvarkytas: 
į visus budinkus suvesta elekt
ra, visur vanduo išvadžiotas, 
žiemą kambariai yra, apšildomi 
modernišku bildu. Randasi net 
elektros pečius, žodžiu, viskąs

DIDELIS
Išpardavimas
Birželio 22 ir 23 d

Oi $ .<

S. P. Kazwell-Kazlauskas
Jei jus ištikrųjų manote įsigyti sau 

didelį ir puikų lotą, !4 ir !/•» akro žemės, 
labai puikioje ir geroje vietoje, tai pir
kite tuojau!

Atsiminkite, kad nuo liepos 1 dienos, 
šių puikių ir didelių lotų kainos bus 
daug brangesnės.

Pasinaudokite šia nepaprasta proga 
dabar, nes tokios progos gal niekuomet 
jums nepasitaikins. Atsilankykit tuo
jau pas mus.

S. P. Kazwell & Co. 
S. P. Kazlauskas, sav. tai ta pati ypata 
2839 W. 63 St. Phone Republic 8899 

SUBDIVISION OFISAS 
Archer Avė. ir Spring St.

(’.2 mylios i vakarus nuo Kean Avė.) 
Spring Forest, III. (Willow Springs) 

Ofisas atdaras kasdie nuo 10 vai. ryto 
iki 7 valandai vakaro 

Phone Willow Springs 61

NAUJIENOS, Chicago, III
įrengta taip, kaip mieste. Skir
tumas gal tik tas, kad čia na
mas yra apsuptas puikiu sodu. 
Net ir pirtis yra sode pastaty
ta, kur galima maudytis kas 
dieną. Tai ko daugiau berei
kia?

Musų draugė Buš nors ir bu
ri gana darbo tvarkyti ūki, bet 
visgi suranda laiko veikti drau
gystės labui. Už tai draugystė 
jai yra labai dėkinga.

—Karklo Rakštis.

SLA. 343 kuopa surengė išva
žiavimą į miškus. Išvažiavimas 
Įvyko birželio 9 d. žmonių buvo 
gana daug, nors tą dieną pasi
taikė keli piknikai. Iš musų 
miesto daugelis buvo išvažiavę Į 
‘ Naujienų” piknikų. Jei Susivie
nijimo kuopa nebūtų turėjusi 
savo išvažiavimo,* tai į “Nau
jienų” metinę šrventę butų at
važiavę ir daugiau harboriečių. 
Kadangi išvažiavimo diena bu- 
Vo jau senai paskirta, tai no
voms nenoroms teko pasilikti.

NorsMadg svietelio išvažiavo 
kitur, bet, daug jo liko ir musų 
išvažiavimui. Susirinko gana 
puikus būrys vi-etos lietuvių. 
Visi gražiai linksminosi, šneku
čiavosi. Kai kurie minkštoj 
pievoj šoko lietuviškus šokius.

Išvažiavimo’ gaspadorium buvo 
•p. Vincas Ciparis, kuris prida
vė į kuopą likusį pelną —$49.70. 
Iš to galima spręsti, kad išva
žiavimas buvo itin sėkinmgas.

Tame išvažiavime daug dirbo 
p. V. čiparis, A. Simutis su sa
vo žmona; o p. Bartkus, kaip 
ir visada, parūpino viską, kas 
yra reikalinga išvažiavimui.

Iš lietuviškų biznierių, nepri
klausančių musų kuopai, buvo 
p. Stasys Barzdys. Visi kiti 
ar namie sėdėjo, ar'buvo kitur 
išvažiavę.

—SLA. 343 ‘kuopos nurys.

Mauru imi ■ 1—iiimiunniMMMt

LARVEX 
apsago nuo kandžių 
drabužins...

A

Nlght attd Mdrning to keep 
thetn Clean, Olfear and Hehlthy 

Wrtte for Free “Eye Čare” 
br ‘^Eye'Beauty” Bbbk

Mtrfnd Co., Depd H. S., 91' ON* St., Chie«e o

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGIČIAMS J 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatve

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

šeštadienis, birž. 22, 1929

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'išaiškins jums, kaip lengvai Jus ga
lit įsitaisyt šilumos įrengimą, netrukdydami kasdieninio savo 
darbo. Mes duosim jums galimybės niokoti 'net' 24 mėnekitis 
laiko—kiekvieną mėnesį paskirtą sumą.

Jeigu norit įsitaisyti šilumos įrengimą patys, tai musų 
inžinieriai padarys jum braižinius; mes suteiksim jums dykai 
visas tulšes darbui atlikti. Neatidėliokit ilgiau. Leiskit mums 
aprokuoti, kiek kaštuos įtaisymas šilumos, pirm negu ro'kuo- 
sit su kitais. Tai apsimokės juin.

Devynios dešimtys nuošimčių musų biznio sudaro pasikar- 
totini kostumeriai, kuriem mes jvedėm 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 plumbingui 
firmų Chicagoj.

eilę plumbingui reikmenų labai prieinamomis kainomis.
Jeigu nepatiktų, tai mes arba aptnainysim,

Mes taipjau laikom pilniausią
Musų materiolas garantuotas ilgiausiam laikui. Jeigu nepatiktų, tai mes arba apmainysim, 

arba mielai grąžinsim jum įmokėtus pinigus. Todėl atlankykit 'mus, jeigu jum reikia šioj eilėj ko 
nors, o

Kai 
dąs ant

mes darodysim, jog teisybė yra kiekvienas žodis, kurį pasakėm šiame dienrašty.
nusitarsi! aplankyti mus, tdi pasižiūrėkit, kad užeitumėt tikron vieton. Musų vieta ran- 
STATE STREET arti 22nd St. Didelis geltonas muro trobėsis su užrašu:

M. LEVY & COMPANY

Musų South Chicago Skyrius randasi prie
Telefonas i visus departamentus 9300 Commercial Avė.

Saginaw 4847 arti New York Central geležinkelio
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

i — —

Cicero
Linksmos ir liūdnos vietos 

žinutės

Geriausis garnys apdovanojo 
pp. C. ir M. Genius su gražia 
sveika dukrele. Po poros savai
čių grįš iš šv. Antano ligoninės, 
Koom 405, kur dabar ramlasi. 

Pp, Geniai ta gražia dovana la
bai džiaugiasi.

0 liūdna žinia tokia: praeitą 
sekmadieni vietos pilietis Juo-I 
zas Vaitiekūnas buvo sveikas 
ir dirbo piknike, bet pirmadie
nį atsidūrė taip pat Šv. Antane 
ligoninėj, staiga susirgęs apen
dicitu. Operacija pavyko gerai, j 
ligonis sveiksta.

Vertėtų draugams sergančius 
aplankyti — padaryti jiems ma
lonumo. Vaitiekūnas guli ligoni-1 
nės Room 324. —K. P. I).

Brighton Park
Kliubo išvažiavimas

minės, draugai bei pažystami. 
Manau, kad ir pašaliečiai ir 
kliubo pritarėjai neiškęs neat
silankę —“just for fun”, pažiū
rėti kaip visi tarsi vienos dide
lės šeimynos nariai, linksmina
si, dainuoja, šoka po medžiais, 
tarsi kokiam Lietuvos sodne. 
Be to bus duotos 8 dovanos, jų 
tarpe paties kliubo paskirtoji, 
$10 pinigais. Kitos dovanos ir
gi kiekvienam reikalingi ir nau
dingi dalykai. Laimingieji, ku
rie jas gaus, bus jomis paten
kinti. Tad nepamirškite šio iš
važiavimo.—Anton Jusas.

Roseland
Roselandas prieš Beverly Mills.

Akinanti sekmadienį, birž. 23 
d., Golden Star kliubo besbolo 
jauktas loš besbolą su Beverly 
Bruins. Lošimas bus aikštėj 
prie 95 gt. • ir Michigan Avė. 
Pradžia 3 vai. po piet.

Ei, tavorščiai, aukų!
(Komisarų gazietą pasiskaičius)

Ei, tavorščiai, aukų! Imkit 
naujas dėžutes ir eikit kolek- 
tuot; jei kiti neduos, tai duokit 
jus patys. Juk matot, kad reik

penkinę, neškit dolerinę tavor- 
ščių liuosuoti. Imkit dėžes, im
kit ir eikit žebravot. Tavorš- 
kos, registruokitės ir kaip uba
gės eikit po namus kolektuoti- 
Senberniui nusišipsokit, jei pa
čios namie nerasit, tai ir vyrui 
mirktelėki! — vis gal dolerį, 
kitų, išmes. Juk komisarą liuo- 
suot reikia. Tad ei, tavorščiai, 
aukų, daugiau aukų!

Juk žiūrėkit kiek roiberio su
trynė, iki visus obalsius džėloj 
nutrynė mus komisarai šaunus. 
Tad duokit šia aukų, daugiau 
aukų!

Eikit maldauti, prašyti, uba- 
aukų, vis <lavi- 

giaii aukų. .Juk palys žinot, 
kad musų komisarai nori lik 
taukų. Tad, tavorščiai, aukų, 
daugiau aukų!

Musų komisarai yra gudrus. 
Tad reikia jiems duoti aukų. 
Teisėjas juos paleidžia, tik rei
kalauja nebedaryt daugiau 
“monkių biznio.” Bet tada ne
būtų aukų,, nebūtų biznio. Ir 
jie visi, kaip vienas vyras tvir
tai stovi už “monkių biznį,” kad 
pasidaryt sau biznį ir aukų pa- 
sikolektuot, kad neva juos iš
vaduot.

Tad aukų, daugiau aukų, mu
sų komisarams gudriems!

Nedėlioj — kolektuokim.
Panedėly — patys duokim.
Utarninke ir seredoj — ko

misarus šelpkim.
Ketverge ir pelnyčio j — dar 

duokim.
Sulbatoj — vėl registruoki- 

mės. '
Ir taip be galo.
Aukų, tavorščiai, komisarams 

įaukų, daugiau aukų!
—Kamarotas.

Gražus Lietuvių Keistučio 
Pašelpinio Kliubo išvažiavimas 
įvyks sekmadienį, birž. 23 d., i 
S. Svelainio farmoje, prie 86 ir 
Kean gatvių, Justice Park, už 
kokių 6 blokų į pietus nuo Tau-' 
tiškų kapinių. Pradžia apie 11 
vai. ryte.

Kadangi išvažiavimo rengimo 
komisija susideda iš gvėrai pa
tyrusių narių ir kadangi bus jau 
trys mėnesiai kaip jie darbuo-i 
jasi, tai galima tikėtis, kad iš-1 
važiavimas bus sėkmingas.

Suvažiuos visi, virš šešių | 
šimtų, nariai, jų šeimynos, gi

nu k u !
I.angai jau sudėti, badaujan

tiems komisarams irgi nieks ne
duoda. Aukų čia daugiau ne- 
bc plauks. Tad reik naujų au
kų. Tie langai nemažai palen
gvino jūsų kišenius. Bet duokit 
šia, aukų.

• Susilaukėm mes bimbuko, di
delio vyro, iš pat nelaisvės. Tad 
duokit čia aukų! Juk reikia 
komisaras šelpt.

Štai mus bimbukas, narsus 
vyras, dželon atsidūrė. Kad jį 
išvaduoti ir nuo to brudo teis
mo paliuosuoti — reikia aukų. 
Tad duokit šia aukų!- Neškit

Musų bimbukas, tas drąsus 
komisariukas, liko visai paže
mintas. Toks didelis vyras, ku
ris ir angliškai parašyt knygą 
moka, beveik didesnis už patį* 
Jukelį, kuris anuomet Kautskį 
“sukritikavo.” Ir ką jus mano
te? Tas nelemtas džiodžė tik už 
menką piešką jį paskaitė! Ki
tiems giminiems komisarams 
po $25,000 kaucijos paskyrė, o 
iš musų glaunių-glauniausio tik 
$1,500 paprašė, kaip iš papras
čiausios pieškos.

Reik jo garbę apgint, musų 
tavoro vertę pakelt. Tad reik 
aukų, daugiau aukų!

Naujienų Spulka
Birželio 14 d. tapo išsiunti- 

neti visiems Naujienų S»r>ull<os 
nariams pakvietimai į metinį 
šėrininkų susirinkimą, kuris 
įvyks birželio 26 d., 7:30 vai. 
vakare, Naujienų name, 1730 
So. Halsted St.

Laiškuose yra pridėta metinė 
spulkos atskaita ir proxy.

Į susirinkimą privalo atsilan
kyti kiekvienas spulkos narys, 
išklausyti valdybos raportą ir 
išrinkti keletą naujų direktorių, 
kurių terminas išsibaigęs. Ku
rie negalėtų atsilankyti ypatiš- 
kai, malonėkite išduoti proxy 
savo draugams, arba įgalioti ką 
nors iš dabartinės valdybos.

Tokie įgaliojimai reikalingi, 
kad padaryti susirinkimą teisė
tu. Nauja serija prasidės liepos 
1 dieną}.

Lithuanian News Loan & 
Building Asęociation,

Naujienų spulkos sekretorius 
T. Rypkevičia.

Atvažiavo iš 
Lietuvos

Laivu “Lituania” birželio 17 
d. iš Lietuvos atvyko šie lietu
viai pasažierai:

Szviestys, Barbora
Senaskienė, Helena
Vitienė, Pranė
Vitis, Anton
Vitis, Peter

day, June 23, 1929. This inter- 
sectional battle which will take 
on a national aspect is to be 
held in the local semipro park 
and promises to be bitterly 
contested before a large crowd 
of local S. L. A. partisans.

Group No. 60 of that city 
have made elaborate arranįe- 
ments to care for the Maroons. 
After this game the Maroons 
will be eondueted to the main 
hall of the city sųuare vvhere 
they’ll be entertained at an im- 
manse banąuet given in thair 
honor. You can be your lašt 
niekei the boys will make beau- 
cbup whoopee with their custo- 
mary vehemence.

The party which leaves 
Saturday afternoon via truck 
will be comprised of Anthony 
Schnukas mgr. Costek Rozmir 
capt. Alex Stang, Pete Brown, 
Chuck Rusgis, Theodore Tran- 
dell, Stanley Godlevvski, Mike 
Bortscheller, Ennie Simonas.

A. R.

VASARA PRASIDĖ
JO BIRŽELIO 21

Pradžia vasaros visad surišta su 
vidurių trubeliais. Geriausias vasa-' 
rai patarimas. Teestie viduriai liuo- 
si!

Trinerio Kartus Vynas 
tą padaro. Jis išvalo vidurius, at- 
steigia apetitą, . paskubina virškini
mą ir jauti gerai. Visose aptiekose. 
“Cincinnati, bal. 15. — Trinerio Kar
tus Vynas pašalino mano viduriu 
trubelius. Louis Goforth.”

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

kreivas 
naujai

Jie apsaugos jūsų akis, prašalins akių

l’erfect Satisfaction
Guaranteed

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

Prarastąjį regėjimą, silpnas ir 
akis galima dažnai atitaisyti su 
šrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.

nuovargį ir galvos skaudėjimą. Jus 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti.

galėsite su jais skaityti mažas raides, 
Išbandyk šiuos nuostabius akinius. ,

Puikus 
Zylo-Shell 
rėmai pagra

žina veidą

Dr. G. Serner
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

3265 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

MALT JONIO - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

roa 
RtmtSHlNO 

GOGO >o« T* SOHS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'O
arba

Extra Pale Alaus

Prašykite savo g___
suteikti, tuomet pašaukite

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 
L----------- ------- .

Teisėjas mano, kad, jei jis 
sakys, kad mus lavonas pigus, 
tai niekas aukų neduos. Tad 
kelkim gaubę musų komisaro, 
musų bimbuko, kad apgautume 
teisėją ir daug aukų sukolek- 
tuotumėm, eikim rinkti visi. 
Duokim patys, maldaukim kitų, 
dolerių surinksime kupinai.

Komisarai mus alkani, nelai
svei irgi striuka. Tad aukų, 
daugiau aukų, tavorščiai, aukų!

Subatoj — registruokimės.

Vitis, Joseph
Barče vicaitė, Julena
Barcevicaitė, Domicėlė. >

Marųuette Maroon 
Murmurs

Marocns Leave City
Manager Anthony Schnukas 

is taking his charges 230 miles 
to Grand Rapids, Mich., where 
they’ll endeavour to defeat Gr. 
No. 60 of the S. L. A. this Sun-

Suteikiame Paskolas Ant Na
mų Geriausiomis Sąlygomis

Padėkite savo pinigus ant musų Aukštų 
Pirmų Morgičių, kurie uždirbs jums 6%.

Sutvarkome kelionę Lietuvon ant visų lini
jų laivų ir parūpiname reikalingus dokumen
tus dėl išvažiavimo ir sugryžimo.

Kapitalas, Perviršis ir Nepadalintas 
Turtas $425,000.00

BANKO TURTAS VIRŠ
$3,500,000.00

Kreipkitės su visais reikalais laišku 
arba ypatiškai

METROPOLITAN
STATE 
BANK

2201 W. 22 St., Kampas Leavitt St.
Banko valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki 4 p. p. 
Dtarnikais ir Sukatomis nuo 9 ryte iki 8:30 vak.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Nekaštuojant jum nieko—turit pasirinkimą spalvų kiekvie
nam modeliui taip įvairių, lyg butų jos taikytos kiekvieno skonio 
atskirai. Atlankykit musų specialę spalvų panodą ir savo akimis 
pamatykit didžiulį spalvų kombinuočių skaičių, iš kurio galėtu
mėt pasirinkti.

695
IR AUKŠČIAU 

fabrike

Dabartinis jūsų 
karas veikiausia 
padengs j mokėji
mą. H. M. C. 
Pirkimo planas 

siūlo lengviau
sias galimas są
lygas išmokėti.

Ir atminkit—tai yra tik dar viena iš dau
gybės ypatybių, ačiū kuriom Essex the Chal- 
lenger užkariavo lauką.

ESSEX
THE CHALLENGER

HUDSON MOTOR COMPANY OF ILLINOIS
2220 S. Michigan Avė. Kreipkis j artimiausių pardavėją Phone Calumet 6900

NORTH
Bueklnghum Motore, Ine. 

3948 N. Dainen Avė. 
Lincoln Avė. at Irvlng Park 

Blvd., Buckinghain 2,310 
Hudson Motor Co. of Illinois 

Evanston Braneh 
1820 Rldge Avė. 

Sheldrake 2300 Universlty 720 
Hudson Motor Co. of Illinois 

North Side Braneh 
6259 Ilroadvvay 
Sheldrake 7210 

Keystone Motor Sales Corp. 
8143 W. Lawrence Avė. 

Keystone 8400 
and 

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

6715 Oltnstead Avė. 
Edison Park, III. 

Nevvcastle 3150 
A. W. Person 

Highland Park, III. 
Highland Park 2493 

Planiondon Motor Co. 
4821 Sheridan Road 

Losgbeach 1818 
Portage Park Hudson Co. 

4101 Mllwaukee Avė.
< Palllsade 1800

WEST
Berivyn IIudson-Essev Co. 

3145 Oak Park Avė.
Berwyn, III. 
Berwyn 351 

Crandall Motor Car Co. 
4.39 Madlson St.

Oak Park, III. Euclld 5917 
Crandall Motor Car Co.

of Maywood 
51 Lake St. at First Avė. 

Mayn-ood, III. Maywood 360 
Hudson Motor Co. of Illinois 

I.ogan S<iuare Braneh 
2647 Mihvuukee Avė.

and 
2401 Logan Blvd. 

Spaulding 3000 
Hudson Motor Co. of Illinois 

Parkway Braneh 
8308 W. North Avė.

Albany 4010 
Hudson Motor Co. of Illinois 

West Side Braneh 
3910 Ogden Avė.

T^wndale 0911 
Lyons Motor Sales 
8027 Ogden Avė. 

Lyons 7121 Lyons, III, 
Paragon Motor Car Co.
59U1 W. Divlsion St. 

Coluinbla 5670

WEST (Contlnued) 
8. Si B. Motor Sales Corp. 

3854 W. Koosevelt Koad 
Van Buren 4910 

Jas. Slnger Motor Sales 
1428 Koosevelt Road 

Monroe 0.319 Haymarket 0912 
Bulllvan-Morgan Motor Sales 

4701 IVaKhlngton Blvd. 
Mansflehl 2414 

and 6201 W. 22nd St. 
Berwyn 2171 

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

SOUTH

AJax Auto Company 
7800 Stony Island Avė. 

Haginavv 1400 
SOUTH (Contlnued) 
■turke Motor Sales 
3512 Archer Avė. 

Lafayette 5160 
Calumet Motor Co. 

10910 S. Michigan Avė. 
Pullman 7800 

Halsted Iludson*Essex Co. 
7023 Halsted 8t. Trlangle 0341 

Herbert Motor Sales 
7420 Cottage Grove Avė. 

Vlncennes 6715

SOUTH (Contlnued) 
Hebert-Temple Motor Sales 

8948 Conimerelal Avė. 
ReKcnt 4082 

Hcndricks-Mitchell Motor Sales 
5200 Lake Park Avė. 

Falrfax 0825*6 
Heyne Motor Sales 

5104 S. Ashland Avė. 
Prospect 7916

Hudson Motor Car Co., of 
Illinois 

Wentworth Avė. Braneh 
7141 Wentworth Avė.

Trlangle 5900 
Midway Corporation 

6014 Cottage Grove Avė. 
Fairfax 4810 

Jark Perlrnan Motor Hales 
6727 S. Westem Avė.

Heinlock 6637 
S. & R. Motor Sales 

80.31 S. Halsted St. 
Vlncennes 6808 

Stratford Motor Sales 
708 W. 6.3rd Street 

Wentworth 1914 
E. L. Bhaver Co. 

619 Hobman Avė. 
Hammnnd 80 

Hanunoud, Ind.
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Birželis tapo paskelbtas Lietuvoje “spaudos plati
nimo mėnesiu”. Visi Lietuvos laikraščiai todėl dabar 
deda atsišaukimus, ragindami visuomenę skaityti laik
raščius ir platinti. Viename “L. Žinių” numeryje ran
dame pirmam puslapyje šitokį atsišaukimą:

“INTELIGENTE! Tu dažnai nusiskundi musų 
laikraščių, o ypač musų dienraščių mažumu, neįvai- 
rumu. Skaitai kitomis kalbomis. Bet ar supranti tu 
tą klaidą, kurią tokiu elgesiu padarai? Ar tuo ke
liu eidami mes galime sulaukti patobulėjimo musų 
pažangios spaudos? Rodos aiškus atsakymas — ne 
ir ne! Jeigu norime pažangią spaudą gražesnę, įvai
resnę ir naudingesnę matyti, tai kaip tik reikia prie 
jos sustiprinimo prisidėti, užsiprenumeruoti pačiam 
ir platinti. Tuo keliu eidami sulauksime laikraščių 
gerėjimo, didėjimo... Platink ‘Lietuvos Žinias’. ” 
Liūdna, kad Lietuvoje dar reikia net ir inteligen

tus raginti, kad jie skaitytų laikraščius savo kalba! O 
Lietuva juk jau išgyveno dešimtį metų, kaipo nepriklau
somas kraštas, užlaiko tūkstančius savo valstybės tar
nautojų, turi daugybes mokyklų, kurias lanko dešimtys 
tūkstančių vaikų ir jaunuolių...

Bet vienais tik inteligentais skaitytojais dienraš
čiai negali pasilaikyti. Juos turi skaityti visa liaudis, 
kuri didelėje daugumoje susideda iš neturtingų darbo 
žmonių.

Biednas žmogus nesigaili mokėti savo sunkiai už
dirbtą pinigą už laikraštį (Lietuvoje dienraščio kopija 
kainuoja 30 centų!) tiktai tuomet, kai jisai randa jame 
tą, kas yra jam brangu. Bet jeigu laikraščiams yra už
dėta cenzūra ir juose telpa tiktai per valdžios koštuvį 
perleistos žinios ir .“kazionu” paišeliu sudarkyti straips
niai, kurių mintį dažnai ir suprasti negalima, — tai dar
bininkas į tokius laikraščius nė žiūrėti nenori. Kam čia 
skaityt, mano jisai, kad tiesą rasti spaudoje vistiek ne
galima, nes ji yra uždrausta skelbti!

“Botagas” ne auklėja žmones, kaip įsivaizduoja p. 
Šliupas, bet stabdo jų kulturinį progresą. Jeigu Ameri
koje spauda butų po cenzūra, tai mes apie dienraščių 
leidimą negalėtume ne svajoti.

GERIAUSIOS SOCIALISTŲ JeGOS' ANGLIJOS 
VALDŽIOJE VEIDMAINYBfiS IR SUKTY

BĖS KELIAS
Amerikos spauda atsiliepė labai palankiai apie nau

josios valdžios sąstatą Britanijoje. Beveik visi Ameri
kos ■ laikraščių korespondentai pripažino, kad Darbo 
Partijos kabinetas susideda iš daug stambesnių jėgų, 
negu tos, iš kurių buvo sudaryta konservatorių valdžia. 
Gi Anglijos ir kitų šalių darbininkams yra malonu ma
tytų kad MacDonaldo kabinete susitelkė gabiausi ir 
žymiausi to krašto socialistų darbuotojai.

Pradedant premjeru MacDonaldu, reikia pastebėti, 
kad jisai yra tikras Britanijos Darbo Partijos įkūrėjas 
ir neginčijamas jos vadas.

Užsienių reikalų ministeris, Arthur Henderson, 
yra Socialistinio Darbininkų Internacionalo prezidentas 
(sulig Internacionalo statutu jisai dabar turės ią šios 
vietos rezignuoti, idant Internacionalas nebūtų priklau
somas nuo bet kurios valdžios).

Iždo kancleris, Philipp Snowden, yra pagarsėjęs ne 
tik Darbo Partijoje, bet ir visam krašte, kaipo didelis 
finansų žinovas. Susisiekimo ministeris, Morrison, yra 
Darbo Partijos pirmininkas. Jo uždavinys bus perorga
nizuoti geležinkelius Anglijoje, ir šitam darbe jisai 
veiks ankštam kontakte su tais valdžios departamen
tais, kuriems pavesta rūpintis nedarbo pašalinimu.

Vyriausia atsakomybė kovoje su nedarbu yra už
dėta geležinkelių darbininkų sąjungos vadui, Thomas’ui, 
kurio urėdas oficialiai vadinasi “lordas didžiosios ant- 
spaudos saugotojas” (juokingas titulas, ar ne?). Tho- 
mas stovi kraštutiniam dešiniamjam Darbo Partijos 
sparne. Bet jo artinliausias bendradarbis kovoje su ne
darbu bus viešųjų darbų ministeris, George Lansbury, 
kuris vadovauja kairiajai srovei Darbo Partijoje. 1923 
m. Lansbury buvo atsisakęs priimti vietą ministerių 
kabinete.

Thomas’ui ir Lansbury duota pagelbon dar trečias 
labai veiklus darbietis, būtent, Sir Osvvald Mosley, ku
ris prieš keletą metų pasitraukė iš konservatorių par-
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tijos ir prisidėjo prie socialistų. Jisai yra vienas jau
niausių atstovų parlamente. Oficialiai jisai yra paskir
tas Lancasterio hercogystės kancleriu. Pirmiaus šitas 
urėdas neturėdavo jokių pareigų, bet MacDonaldas pa
vedė kapitonui Mosley kartu su Thomas’u ir Lansbury 
rūpintis bedarbių padėtim.

Verta pažymėt, pagaliau, tai, kad valdžioje turi 
vietą ir senas Anglijos socialistų teoretikas ir pagarsė
jęs visam pasaulyje savo mokslo raštais, Sidney Webb.. 
Jisai tapo paskirtas dominijų ir kolonijų ministerių. 
Kadangi per rinkimus Webb, dėl savo seno amžiaus, at
sisakė statyti savo kandidatūrą į parlamentą, tai val
džioje jisai galės būti, tiktai patapęs aukštesniųjų par
lamento rūmų nariu, t. y. lordu. Mat, Anglijoje kiekvie
nas valdžios narys turi būti kartu ir parlamento narys, 
pirmųjų arba antrųjų rūmų. Narius į lordų rumus ski
ria, sulig valdžios rekomendacija, karalius. Taigi, rei
kia manyti, kad MacDonaldas yra nutaręs pakelti 
Webb’ą į lordus, nes kitaip jisai dabar negalėtų užimti 
vietos ministerių kabinete.

Darbo Partijos valdžia pasižymi da ir tuo, kad jo
je, pirmą kartą} Anglijos istorijoje, ministerio portfelį 
turės moteris. Darbo ministerių, būtent, tapo paskirta 
Bondfield, kuri anąmet buvo Britanijos darbo unijų 
kongreso prezidentė.

Tokių gabių jėgų Anglijoje neturėjo dar nė viena 
valdžia. Reikia todėl tdketis, kad MacDonaldo kabinetas 
sugebės tinkamai vesti tos milžiniškos valstybės reika
lus.

I nagus SLA. vadeles, tai jisai ne 
tik nebūtų paverstas “darbinin
kiškos kultūros organizacija”, 

. bet jame išbujotų nekulturingu- 
i mas ir chamizmas, kurių ne
galėtų pakęsti joks padorus 
žmogus. Komunistams valdant 
Susivienijimą su jo turtu atsi
tiktų tas pat, kas atsitiko su 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
iždu, namo fondu ir spaustuve, 
kuomet šie turtai pateko j ko
munistų nagus: jisai butų išeik
votas, prašmugeliuotas ir išda
lintas privatiškoms raudonųjų 
biznierių kompanijoms!

Antra, ne apie idėjas eina rei
kalas, kuomet svarstoma komu
nistų “skymai” Susivienijime 
arba kitose organizacijose, į 
kurias jie skverbiasi. Nes idėjų 
jie seniai jokių nebeturi. Jiems 
visos “idėjos” yra geros, ku
rios tik atneša jiems dolerį ar
ba su kurių pagelba jie tikisi 
prieiti prie svetimo turto. Ko
munistų Centro Biuro slaptas 
cirkuliorius yra tuo svarbus, 
kad jisai parodo, kas slepiasi 
po rėksmingais komunistiškais 
©balsiais. Tenai mes matėme, 
kad komunistų centras, diriguo
damas savo “progresyviams”, 
išdirbo visą “strategišką” planą, 
kaip jie turi veidmaini aut, in* 
triguot ir apgaudinėt; kaip jie 
turi organizuot slaptas komu
nistų guštas SLA. kuopose; 
kaip jie turi politiškai atakuot 
SLA. viršininkus, sutartinai 
kelti “protestus”, ieškot pasekė
jų tarpe bepartyvių narių,* rink
ti SLA. narių adresus, kblek- 
tuot pinigus agitacijai Susivie
nijime, rengtis prie seimo už
kariavimo ir t. t.

šita šlykšti, komunistų centro 
suplanuota, veidmainy bės ir 
suktybės kampanija yra tas

“Laisvė” lečiaus bando ap
gauti SLA. narius da ir dabar. 
Ji pasakoja jiems apie kokius 
ten “darbininkiškus” komunistų 
siekimus Susivienijime ir įrodi
nėja, kad ir “Naujienų” redak
torius kitąsyk skelbęs panašių 
idėjų savo redaguojamam dien
raštyje. Girdi, “Naujienose” 
1918 m. buvę rašyta, kad SLA. 
nariai privalą kovot prieš savo 
viršininkų politikavimą; kad 
Susivienijimas, kurio milžiniška 
dauguma narių yra darbinin
kai, turįs būt padarytas darbi
ninkiškos apdraudos ir darbi
ninkiškos kultūros oorganizaci- 
ja, ir t. t. Padavusi keletu špal- 
tų šitokių ištraukų iš “Naujie
nų” 1918 m. numerių, “Laisvė” 
išplūsta gatviniais žodžiais Gri
gaitį ir’ pareiškia, kad tą, ką 
tas “išsigimėlis” skelbęs prieš 
11 metų, komunistai skelbią da
bar, todėl — “kas čia tokio blo
go ir pavojingo”?

Bet tai yra žioplas “monkey 
business” šitaip dalykus krai-v 
pyti!

Visų-pirma, to nusistatymo, 
kurį “Naujienos” turėjo SLA. 
klausimu 1918 m., jos laikosi ir 
dabar. Ir dėl to, kad jos to nu
sistatymo laikosi, tai jos ir ko
voja su komunistiškų humbu- 
gierių užmačiomis! Jeigu Susi
vienijimas patektų į komunistų 
nagus, tai jo centre butų tiek 
politikavimo, kiek dar tenai jo 
nebuvo visoje SLA. istorijoje. 
Jeigu komunistai paimtų į savo

Nau jasis Anglijos ministerių kabinetas

svarbus dalykas, kurį “Naujie
nos” iškėlė aikštėn, paskelbda- 
mos slaptą komunistų doku
mentą. “Laisvės” plepėjimas 
apie komunistų menamus “dar
bininkiškus tikslus” neapdums 
akių nė vienam žmogui.

Raudonieji humbugieriai tapo 
numaskuoti, ir labai gerai, kad 
iš paties jų lizdo dabar visuo
menė išgirdo prisipažinimą, jo- 
gei tas dokumentas yra tikras.

PRISIPAŽINO

“Laisve” savo 145-am num. 
prisipažino, kad tas slaptas ko
munistų Centro Biuro aplink
raštis, kuris prieš keletą dienų 
pasirodė “Naujienose”, tikrai 
buvo komunistų frakcijoms iš
siuntinėtas. Ji sako, kad tasai 
dokumentas, iš liesų, yra “Ko
munistų Partijos Lietuvių Frak
cijų Centro Biuro kuopoms 
laiškas-cirkulioras, kur tarpe 
kitko, kalbama apie SLA. rei
kalus.”

Taigi dabar nebėra abejonės, 
kad lietuvių komunistų organi
zacija slaptai knisasi po SLA. 
pamatais, stengiasi SLA. narius 
apgaut ir sudemoralizuot ir kė
sinasi pasigrobt Susivienijimą 
į savo nagus.

Labai gerai, kad musų vi
suomenė tatai žino. Pasiekt 
savo tikslą komunistai butų ga
lėję tiktai paslaptingos konspi
racijos keliu. Bet kada maska 
yra jiems nuo veido nuplėšta, 
tai jų “gėmis” yra prakištas. 
Susivienijimo nariai, žinodami, 
kas slepiasi už komunistiško 
“Progresyvių Komiteto” nuga
ros, niekuomet neleis tai kon- 
spiratorių klikai įsiskverbti į 
SLA. centrą!

Bankrutuojančios “Laisvės” 
komisarams todėl mes pataria
me negaišint daugiaus laiko 
“skymams” prieš SLA. ir neap- 
sigaudinėt viltim, kad kada 
nors jiems pavyks savo griū
vantį bizniapalaikį atgaivinti 
“sendvičiais” iš miljoninio SLA. 
iždo. Jeigu jie nenurims, tai 
ateinantis SLA. seimas," turėda
mas savo rankose tą Siurbęs 
laišką ir viešą “Laisvės” paliu
dymą, kad jisai yra autentiškas, 
padarys ant visados galą komu
nistų intrigoms Susivienijime!

MELAGIŲ IŠSISUKINĖJIMAS 
i _______

Melas yra pasidaręs antrąja 
“Laisvės” komisarų prigimtim. 
Todėl, negalėdami užginčyti pa
skelbto “Naujienose” cirkulio- 
riaus tikrumą, jie bando išsime- 
luoti. Apie “draugo” Siurbos 
pasirašyta Centro Biuro prane
šimą Brooklyno organas sako:

“Kas; ęia tokio blogo ir pa- i 
vojingo?... Komunistai neturi 
jokių skirtingų tikslų Susi
vienijime nuo kitų darbinin
kų. Ir šitas laiškas nebuvo 
slaptas (musų pabraukta. 
“N.” RetJ.), bet tik kaipo laiš
kas. Komunistų Partijos Lie

tuvių Frakcijų Centro Biuras i 
jau senai savo tikslus linkui 
Susivienijimo Lietuvių Ame-' 
rikoje yra pasakęs.”
Nebuvo, girdi, slaptas! O ko

dėl, jeigu tas aplinkraštis ne-j 
buvo slaptas, jame niekur Susi-' 
vienijimas nėra aiškiai įvardi-, 
jamas, bet vartojama tik viena 
raidė S? Ar tai nebuvo baimė, 
kad dokumentas gali patekti į 
nepageidaujamas rankas?

Kodėl Siurbos aplinkraštis 
baigiasi įsakymu komunistų 
frakcijoms, kurioms tas aplink
raštis buvo siunčiamas, kad bu
tų saugojama nuo išdavimo 
Partijos paslaptys, ir grumoji- 
mu “sudisciplinuoti” tuos, kurie 
“išplepės”?

“Laisvės” melagiai pasakoja, 
kad komunistų Biuras jau se
niai paskelbę “savo tikslus lin
kui Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje”. Bet ar jisai kada 
nors paskelbė, kad komunistų 
partijai rupi užvaldyt SLA. iždą 
ir savo komisarus* pasodinti j 
mokamas vietas SLA. centre? 
Ne, jisai to niekuomet neskel
bė, nors Tai yra vieninteliai ko- 
munlstu tikslai linkui Susivie- 
nljimo.

Vietoje to, kad tuos tikslus 
viešai paskelbti, komunistai visą 
laiką stengėsi apgauti SLA. na
rius, dangstydamiesi visokiomis 
apgavingomis skraistėmis. SLA. 
narių apgaudinėjimui jie sudarė 
ir neva “Progresyvių Komite
tą”, kurio adresas, pasirodo, yra 
“Laisvės” lizde—ten pat, kur 
savo paslaptingus “skymus” 
peri ir komunistų Centro Biu
ras.

Ar komunistai nors kartą vie
šai pasakė, kad “Progresyvia 
Komitetas” tai komunistų Biu
ro padaras? Ar jie nors kartą 
viešai prisipažino, kad per tą 
“Progresyvių Komitetą” veikia 
komunistų centras? Ne, jie nie
kuomet to neskelbė, bet, prie- titas
šingai, kuomet “Naujienos” ar 
kitas kuris laikraštis nurodyda
vo, kad “Progresyvių Komite
tas” yra partinė komunistų j- 
staiga, tai visi raudonieji komi
sarai šaukdavo, jogei tai esą 
netiesa. Jie griežčiausiai tvir
tindavo, kad “progresyviai” nie
ko bendro su komunistų partija 
neturį" ir kad jie esą tik “susi
pratę darbininkai” ir SLA. na
riai daugiaus nieko!

Na, o dabar matome, kad vi
sa tai melas ir humbugas. “Nau
jienose” paskelbtas dokumentas 
iškėlė aikštėn tą, ką komunis
tai per metų metus slėpė nuo 
visuomenės.

Sveikatos Dalykai
Anemija

Anemija, arba kraujo stoka, 
pasirodo, kuomet kūnas neturi 
jėgos daryti kraujo. Liga gali 
būti padalinta į dvi klases — 
pradine ir antrinė.

Anemijos apsireiškimai vi- ligą.

Šeštadienis, birž. 22, 1929

suomet vienodi, ir priguli nuo 
ligos smarkumo. Kvapo trum
pumas užpuola žmogų ,kuomet 
kraujas neša mažiaus oksigeno, 
negu normališkai, ir žmogus tu
ri įkvėpti daugiaus kvapo, kad 
kūnas turėtų užtektinai oro. 
Tas aiškiai matoma, kuomet 
anemija sergantis lipa tropais 
arba į kalną. Su kvapo trum
pumu širdis oradeda greičiaus 
plakti, oda ir lupos tampa gel
tonos ir. sergantis lengvai ap
alpsta.

Anemija gali ‘būti pradinė 
arba antrinė. Kuomet antrinė, 
tai reiškia, kad žmogus serga 
kokia nors kita liga, kuri pri
vedė prie anemijos, arba kad 
žmogus netinkamai valgo; kad 
valgo perdaug saldainių ir sal
džių daiktų vieton vaisių ir ža
lių daržovių, kurie kunui rei
kalingi; kad serga inkstų liga 
arba geltlige. Anemija sergan
tis turi eiti pas gerą gydytoją, 
ir pasilikti jo priežiūroj per 
kiek laiko, nes tik tada jis ga
lės sužinoti priežastį ir tinka
mai išsigydyti.

Pradinės anemijos yra dvi 
rųšys. Viena lengvai išgydoma, 
kita neišgydoma. Išgydoma li
ga pasirodo jaunose mergaitė
se tarpe keturiolikos ir šešio
likos metų. Liga paprastai pa
sirodo, kuomet mergaitės ne
tinkamus darbus dirba, per sun
kiai dirba ir netinkamai valgo. 
Jos per visą dieną sėdi netin
kamai vėdintuose kambariuose 
su mažai šviesos. Tokių mer
gaičių kvapas labai trumpas įr 
jeigu tik truputį sunkiaus pa
dirba, apalpsta. Liga svaru
mui nekenkia, kartais sergan
tieji daugiaus tunka. Oda tam
pa žaliai geltona, todėl liga kar
tais vadinama žaliąja liga. Vei
dai paprasti išsipūtę, slėsnos 
aptinę. Tokie žmonės visuomet 
nuliūdę, greitai įerzinami. Ape- 

keistas, užsimano negir-
dėtų daiktų— raugytų agurkų, 
kreidos ir net žemės. Pietuose 
tokius vadina molio valgytojais. 
Išgydymas lengvas, bet vidurių 
sureguliavimas užima svarbią 
rolę, nes jų viduriai baisiai su
kietėję.

Vodinga amenija beveik vi
suomet pražūtinga, šita ane
mija pasirodo viduriniam am
žiuje ir dėl jos išsigydymo nėr. 
Gydymas pagelbsti, bet neiš
gydo.

Kita anemijos forma užpuola 
kūną, kuomet kirmėlaitės ran
dasi žarnose. Tos kirmėlaitės 
gyvena čiulpdamos kraują iš 
žarnų kraujagyslių, tas baisiai 
apsilpnina žmogų ir jis nepa
jėgia dirbti. Kuomet žmogus 
tingi ir nedirba, tai dažnai jis 
turi kirmėles. Ir kuomet tin-
gėjimas nepergalimas, tai reikia 
persitikrint ar iš tikro yra tin
gėjimas. šitas padėjimas bai
siai išsiplėtojęs pietuose ir tro
pikuose, ’bet ne taip daug šiau
riuose, kur žmonės yra drutes- 
ni.

Tik gydytojai gali gydyti šią
(FLIS).
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M’ERSAL’S
CHATTER COLUMN

run, the remainder of the game | “arn’t by any means the only 
was a pitchers battle vvith' 
cleven strikeouts each to their 
credit.

Summary:

people vvho mušt sometimes 
hold bad hands”.

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

Univerlas
Kid Carsons

A. Bunis,

R H SO BB SB HR 
8 9 11 6 3 1

0
Sport Editor.

Pathetic Cases
A little boy named Joe Kau

las ate all the vaisins off some 
sticky brovvn paper and ivonder- 
ed vvhy they tasted so ųueer.

“I think a lot o you, Wallie. 
Why I’d even give you a suit 
of woolen undervvear.”

“Gosh, Joe, that vvould tickle 
me to death.”

Irritable Father: “What are 
you doing dovvn there, Felice?”

Felice: “The best I can, 
father.”

Nice Day:
Yes, and it had better be a 

very, very nice day to-morrovv. 
To-morrovv of all days. Why? 
Because to-morrovv is Sunday, 
June 23rd, the third day of 
summer, and because on that 
day in 1683, VVilliam Petin 
made a treaty vvith the Indiana, 
būt most of all because the 
members of the Universal Lodge 
are going on a ‘Truck Outing’ 
to the Sand Du nes of Indiana. 
Also because there are thou- 
sands of people going to pienies 
and outings such as ours is 
going to be. So in order to 
have a jolly good fime we mušt 
have fair vveather.

Are vve going to have fun? 
Did Lindy cross the Atlantic 
ulone? The ansvver to both of 
those (piestions is ‘Yes’.

Everybody that is going 
should be dresscd i n* clothes 
that they are not afraid to tear 
or soil and be ready for any- 
thing. You may bring your 
ovvn lunches if you vvant to, būt 
it vvas decided some time ago 
that the boys vvould furnish! 
the food this time. If you 
vvant to play safe bring ^your į 
own vi lamins along.

All the fellovvs that are com-j 
ing along and have not spoken 
to Mr. Kautas, M. Rebokas or 
Mr. Thomas thus f ar, please do 
so to-day. It is something very 
important pertaining to the 
food <|uestion. Mr. Kaulas or 
M r. Thomas may be seen at 
the Universal State Bank, all 
day. Air. Rebokas vvill probably 
be at the ice cream parlor on 
32nd and Halsted. Don’t delay 
see them TO-DAY.

* Novv for the benefit of all 
that are going to be one of our 
merry mad crowd to-morrovv, 
we vvant to say that all those 
vvho are to be at 32nd and Ilal- 
sted vvhen the truck arrives 
should be there before seven 
o’clock. Yes, in the morning. 
And those that are to be picked 
up at 71st and Western; before I 
eight o’cloi/k. Remember vve

[ are leaving 32nd at seven 
fifteen sharp and 71st at eight 
sharp. We positively are not 
going to be kept back by the 
tardy ones. So if you vvant to 
have your share of fun BE 
PROMPT. Take heod to those 
lašt vvords and you vvill not 
regret it. Come on, now cvery- 
body be at least fifteen minutes 
before-hand.

One more thing. Don’t be 
i afraid to come to the starting 
1 points if you see clouds in the 
i sky. Some of the fellovvs have 
firmly decided that the ‘Truck 

| Outing’ shall go on regardless 
| of the vveather conditions. So 
! rain or shine be there. And 
don’t forget your bathing suits.

VVell. Well. Well. In their 
third start of the season, Sun- 

iilay June 16th the Universals i*soundly trounced the Kid Car
sons 8 to 4. The game should 
have been played on diamond 
No. 2 i n Washington Park būt 
Miss Lake Michigan, a lady of 
vvhimsd moods decided to 
change her location and during 
the night transformed a con- 
siderable portion of herself to 
VVashington Park, creating an 
ideal pie factory for children 
out of the once vvell groomed 
diamonds.

The game vvas played on a 
makeshift diamond betvveen 
diamonds No. 2 and 3 and ex- 
cept for a few errors and nasty 
spilis that could have been 
avoided on a dry diamond, vvas 
fairly good.

The Kid Carsons garnered 
their four rims in the first and 
second i įmigs on errors com- 
mittcd by Klauba and Bunis. 
The L’niversal’s catcher, Sparky, 
started the scoring i n the third 
inning when, vvith two men on 
base he svvatted the bąli over 
the right fielder for a home 
run. Four more rims feltered in 
before the opposing piteher 
settled dovvn. With the ex- 
ception of the fifth inning 
vvhen our boys earned another

We have been informed by 
Mr. Stungis, president of the 
Sixth Dis’t Council that there 
are prizes to be given to the 
baseball teams of the SLA. 
Lodges, by the members of the 
Sixth Dįs’t Council. There will 
be a prize given to the team 
that wins the most games i n 
the contest between the three 
teams (there are only three 
SLA. baseball teams i n Chica- 
go) and a prize will be given 
to the best individual player 
from each of the teams. There 
will be more on this subject 
later.

___________ r

LAUGHS AND GROANS

“Card sharks”, observed a 
saucy sophomore, after a ride 
with one of the boy friends,

A-b-s-,o-l-u-t-e P-r-o-o-f
Anybody: “Do you love him?”
S. Norway: “Love him? l’m 

going to risk my life by liv- 
ing in Cicero vvith him.

WHAT V/OULI) 1IAPPEN?
If M. Lake lošt his car?
If Joe Rebokaš- played base

ball ?
If A. Norvvay stopped going 

out vvith any fellovv that came 
along? (Jealous).

If the baseball team vvon 
another game?

If it rained\ to-morrovv?

A giri L liko
Is Ann Norvvay

Do vvhat you vvill
She never shovvs you the 

doorway.

He savv her stepping from a 
car.

And up bė her he sped:
“May 1 not help you to 

alight?”
“I do not smoke,” she said.

J. T.

Bronislavos Poškaitės
MUZIKOS STUDIA

Mokinama Piano, Smuikos, Saxa- 
phone, Mandolinos, Gitaros, Balalai
kos, ant viso
kių styginių in
strumentų, balsas 
lavinama, e t c. 
Kaina labai pri
einama. Del pla
tesnių informaci
jų kreipkitės:

BRONISLAVA 
POŠKAITĖ

4262 Archer Avė.
Telefonas 

I.afayette 4787

Jus Negalite Gauti Geresnį
RADI0 KAIP

c/rtafe4tic

Naujas Modelis 71, 8 tūbos, Py namie Speakeris, $129.00 
haina .................................................................................
Su viskuo, su tūbomis, nieko daugiau nereikia pirkti. Dykai pa
taisome per vienus metus. Tik $10.00 tereikia įmokėti.

Jos. F. Mrik, Ine 
3417-21 So. Halsted St., 

Tel. Boulevard 4705

Pasinaudokite Proga!
Sutaupimtti pinigų ir įsigijimui geriausių ANGLIŲ, tai dabar 

geriausis laikas pirkti ANGLĮ

Mes panaikinome LEDO «k;i i i i t, • .atvdos ant ANGLIŲ ir visiįk.? ‘"- v' k atkrcl',us, dau,<.'au 
v' 1; • ,>. lskai užganėdinus savus kostumenus.
vmnnpms SU ( K Zlausiu Atsidavimu patarnauti savo tautos
< J I I I K I I i U- III O •

Laukiam, o ... , ,niiTYi Su tikra pagarba, Jums.z/i THE VILIJA CO.
(Coal, Wood and Coke)

3700 S. Spaulding Avė. Tel. Lafayette 2584

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

9-tas Universaris Išpardavimas
Puikiausi Amerikos Siutai Neišpasakytai Dabar

NUPIGINTI
Tai yra musų devintos sukaktuvės. Devyni metai nuolatinio progreso ir augi
mo. Ir mes švenčiame sukaktuves parduodami Amerikos geriausius siutus su 
negirdėtu pinigų sutaupymu.,
Musų reguliariškiems kostumeriams daugiau nėra reikalo beaiškinti. Jums, vy
rai, kurie dar nesate dėvėję “Clothes from Turner Brothers” mes patiekiame 
progų susipažinti ir gerai sutaupyti. Ateikit! Pasidalinkite, kartu su musų kos- 
tumeriais, tomis rekordų sumušančiomis švenčių vertybėmis. Jus per tai uždirb
site.

KUPPENHEIMER GOODMAN & SUSS 
FASHION PARK SIMON ACKERMAN

G. G. G. ir kitos fa moziškos anspaudos
Virš 2,000 rųšių naujų siutų minėtų famoziškų antspaudų, pasirinkimui. Nau
jausi kirpimai, naujosios formos, viena—ir dvieiliai modeliai visokio seizo viso
kioms figūroms. 1

$40 iki $45
SIUTAI
Dabar

»29
$55 iki $60

SIUTAI 
Dabar

$46

$47 iki $52'
> SIUTAI

Dabar

$38
<___________________ _____ _>

$65 iki $70 
SIUTAI 
Dabar*54

V_________________________________ J

VASAROS
SIUTAI

Švelnus tropiški vorstedai, 
aal'rn beaches ir mohairs, 
klasiškai sinti, naujausio 
kirpimo ir formos, šilko pa
mušalai.

Reguliarės $20
ir $30 vertės

$15.00
ir \

$22.50
<_____________________________/

Atminkite, musų kainos visuomet yra žemesnės negu miesto (loop) 
kainos. Musų rųšis yra visuomet aukštesnė. Ir laike dabartinio par
davimo kainos yra taip žemai numuštos, kad Jus negalite praleisti 
tos pinigų taupymo progos.

TURNER BROS
Kampas Halsted

Krautuvė atidaryta: šeštadienį ligi 10 vaL 
vak. Sekmadienį ligi 1 vai. po piet.

Prie Roosevelt
Krautuvė atidaryta šeštadienį ligi 10 vai. 
vak. Sekmadienį ligi 1 vai. po piet.

'• _ - . . ■ ............. '
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Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance) Nu< 
Ugnies, Langų. Automobilių; Gy
vasties (Life) Ir kitokią atlieku 
per dideliu* ir geriausius kompa
nijas.
2) RE A L ĖST ATE: Tunų gerų 
barbeną vinuie Chicagos dalys*.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooeevelt 9500

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Birutės” nauja 
valdyba

Sped&llBta* ry<lym® chrontikų ir naujų U 
vų jei kiti nevaJSjo jutnia Hrydyti. atšilau- 
kykft pas mane. Mano pilnas ISegrzaminavL 
maa atidengs juaų tikra ligą ir jei aS apat
iniui u jus gydyti, sveikata Jums sugryi. Ei
kit paa tikrą specialistą. kuris neklaus Jutų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino ikegzarninavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Juckson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nediliol 

nuo 10 tr*'* *ki 1 n<> nietu.

Birželio 18 d. Gage Park sve
tainėj įvyko birut iečių susirin
kimas. Nors vakaras buvo la
vai šiltas, tačiau birutiečjų su
sirinko apie 10. Susirinkimo 
svarbiausias tikslas buve 

Ikti ateinančiam sezonui 
valdybą.

Išklausius ir priėmus
sios valdybos raportai, eita prie 
valdybos rinkimų. Valdybon iš
plikta: pirmininku Dr. C. K. 
Kliauga, sekretorium i 

i laite, vice pirmininku
Įčius, finansų raštininku J. Kau
las, iždininku J. Šukys, knygių 
P. Miller *ir iždo globėjais A. 
Žemaičiutė ir Tverijonas.

Išrinkta dar specialu komisi
ja, kurion įėjo p-ni Kemėšicnė, 
A. Misevičius ir K. Augustinavi- 
čius.'

Sekamais metais “Birutė” 
rengiasi dar smarkiau veikti. Ji 
planuoja, pastatyti porą naujų 
muzikalių veikalų ir žymiai pa
gerinti orkestrą. Kadangi vi
sa tai Reikalauja daug darbo, 
tai birutiečiai turės pasitenkin
ti trumpomis atostogomis. —N.

Del James McKenna 
nužudymo

naują

seno-

Jakavi-

Išvažiavimai
svar-

Si.

m

JOSEPH VILIMAS

KONTRAKTOR1US 4

šj sekmadienį bus šie 
bosni išvažiavimai:

SILA. 208 kp. moterų kuopos 
išvažiavimas netoli 111 gatvės 
ir Keane Avė.

SLA. Jaunosios Birutės išva
žiavimas Palos Park miškuose. 
Visi 10 vai. ryte susirinks prie 
Mark White Square ir iš ten 
kartu važiuos į miškus.

Pirmyn Mišraus choro išva
žiavimas Jefferson miškuose, 
North Side.

Woodlawn jani torių kliubo 
išvažiavimas prie 95 gatvės už 
Keane Avė.

Lietuvių Keistučio Paiselpos 
Kliubo išvažiavimas įSvelainio 
farmoj, prie 80 ir Keane gatvių.

Garfield Park L. V. ir M. 
Pašelp. Kliubo išvaž i a v i m a s 
Lvons miškuose.

choro parengimo tikslas yra 
kiiodaugiausia publikos sutrauk
ti ir kad tyrame ore su <lrau- 
gais ir pažystamais praleisti 
laiką. Be to choras žada turė
ti smagią lietuvišką muziką, 
taip kad šokių mėgėjai galės sau 
linksmai pasišokti, kaip Lietu
voj ant kiemo. Žinoma, bus dai
nų, žaismių, užkandžių ir kito
kių smagumynų. Tad patartina 
visiems atsilankvti. —Vietinis.v

SPORTAS
Daktarai golfuos

lie-

Svečiai iš Clevelando

Nuo senai ėjo kalbos, kad 
tuviai daktarai loš golfo tund
rą su lietuviais dantistais, bet 
kalbos ir pasilikdavo kalbomis. 
Dabar jau iš tikrųjų įvyks tur- 
namentas daktarų prieš dentis
tus golfo aikštėje. Viskas su
rengta, sutarta, tik pasidėjęs 
Įkaltą Uoli ūkę drošk su lazda ir

H 
M
X 
M

Reumatizmas h

M

H 
M
M 
M

M

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

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

Dukart tvirtesnė 75c,
Knyga: “ŠALTINIS SVĘL 

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTLN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

M

M

Praeitą pirmadienį atvyko iš 
Clevelando p. J. S. Jarus su sa
vo šeima paviešėti pas savo 
draugus ir pažįstamus. Atvažia
vo jis automobiliu.
'P-as Jarus buvo užsukęs ir 

į “Naujienas.” Paviešėjęs po
rą dienų, jis vėl grįžo atgal į 
Clcvelandą.

savo oponentą nugalėk kirčiais.
Jie pasirinko savo golfo tur- 

nirui liuosą nedėldienį, birželio 
23 d. šių metų. Lošimas įvyks 
gražiame Lincolnshire Golfo 
kliube. Lošimo būdas — Mateli • 
30 holes, “Davis Cup” sistema.1

Kad jų pirmas golfo t u miras 1 
bus įdomus, lai nėra abejonės, i 
nes iš abiejų pusių dalyvauja 
geri golfi.nin.kai. Los Dr. Nai- 
kelis, Dr. Zalatoris, Dr. Kara
lius, Dr. Biežis, Dr. Strikulis, 
Dr. Kulis ir kili. Dentistus re
prezentuos Dr. Zi.montas, Dr. 
Žilvitis, Dr. Kliauga, Dr. Dran-

gelis, Dr. Lauraitis, Dr. Bložis 
ir kiti. Kompeticija prasidės 9 
vai. ryto. —Golf.

DRESIŲ 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 dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

1U au gštas
JOS. F. KASNICKA, princlpalas

Lietuviai Tautiečiai!
Biblijos Studentai
Turėsime gražų programą 

per Badio

Nedėlioj, 
Birželio-June 23 d.

1929 m.
Iš stoties The Watch Tower

i Radio
W-0-R-D,

Chicago, 111.
202 meters, 1480 kilocykles

Pradžia nuo 2 vai. iki 4 po pietų, 
(Chicago day light saving tinie)

Bus malonų pasiklausyti 
kiekvienam linksmos muzi
kos, giesmių ir kalbų.

Kalbės S. J. BENECKAS
Temoje — Kas Yra Dievas?

Ir bus dar pasikalbėjimas
Jurgio su Motiejum.

Kadangi šitą syki bus įdomi 
programa, tai neužmirškite at
sukti savo atimtuvus lygiai nuo 2 
vai. po pietų ateinanti sekmadieni.

Adresas laiškams: The Watch 
Tower Radio W-0-R-D, Webster 
Hotel, 2150 Lincoln Park West, 
Chicago, UI.

Daugumas iš jūsų aiškinąs, kad nežino ar
ba negirdėjo, todėl dabar turėtumėt tėmyti, 
kad nuo 1 d. Liepos gausite savo nuošimčius už 
padėtus pinigus Taupymo Sąskaitoj (Savings 
Account), taipgi dauguma gaus nuošimčius už 
bonus. .

Dabar tiems, kurie sau gerai velija kad 
lietuviams reikia susiburti į Centrą, yra gera 
proga perkelti savo pinigus į grynai lietuvišką 
banką, arba priduoti taupymo knygutes prieš 1 
d. Liepos, kurios bus išsiuntinėtos po 1-mai Lie
pos, kad nesugadinti nuošimčius.

čia gausite trečią nuošimtį (3%) ant ba
lanso pinigų padėtų Taupymo Sąskaitoj. Taipgi 
galite nusipirkti Pirmus Morgičius ir Aukso 
Ponus su 6%, kuris yra išmokamas musų ban- 
koje.

Taigi kviečiame visus tautiečius lietuvius 
nepamiršti ir trumpame laike atsilankyti.

Su pagarba,

Ibi želiu 19 d. “Naujienose” 
buvo pranešta, kad lietuvis Jo- 
seph Norbutas muštynėse nužu
dęs James McKenną. Policijai 
Norbutas pareiškęs, kad Mc- 
Kfuna su savo keturiais drau
gais jį užpuolęs.

Tačiau p. Gudaitis, prie ku
rio namų Įvyko ta tragedija, da
lyką aiškina visai kitaip. P-as 
Gudaitis buvo atvykęs į “Nau
jienas” ir papasakojo štai ką:

Jo namuose (4737 S. Harding 
iAve.) buvo keliamos jo dukte- 
įriai vestuvės. Nuo aštuoniolik

tos atvažiavo automobiliu Nor- 
; butas, du Mileriukai ir dar trys 
(jaunuoliai- Jie jau buvo pusė-

1556 s<>. Rockweii st.. Chicatro. iii. tinai isikaušę. McKenną, i ves- 
----------------- tu ves pakvietusi viena mergina, 

su kuria jis ir atvykęs. Kai at
ėjo laikas svečiams skirstytis, 
Mileriukai su savo buriu išėjo 
lauk. Juos palydėjęs Gudaičio 
sūnūs. Vienas Mileriukų buvęs 

. labai “pavargęs” ir norėjęs pa
silikti pas Gudaičius nakvoti. 
Gudaičio sunūs pasakęs, jog na
muose nėra vielos. Tą syk vie
nas iš būrio kirtęs jam į kruti
nę, o Norlbutas pradėjęs jį 
spardyti. McKenna muštukus 
sudraudęs.

Neužilgo po to McKenna bu
vo rastas be sąmonės. Kokiu 

'bildu jis buvo užmuštas, — nie
kas tikrai nematė. Tuo laiku 
lauke buvęs Gudaičių kaimynas. 
Bet jam vyrukai paliepę eiti į 
vidų, nes esą čia gali atsitik
ti didelis šposas.

2.
3.

G

8.

{stokit Dabar
Veltui 
se reikaluose. 
Veltui 5 dienu 
dauninkams.
Veltui 30 dienų 
dauninkams.
Veltui 60 dienų 
dauninkams.
Veltui
Gaukit 
kaina.
Gaukit 
kaina.
Gaukit 
na.
Grupė advokatu visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos patar
ti jums.
METAMS $3 METAMS

City of Chicago 
Landlords Ass’n

legalis patarimas visuo- 
perspėjimai 
perspėjimai 
perspėjimai

ren-
ren-

ren-

9.

$3

Northside
Pirmyn Choras rengia 

išvažiavimą

i

1

Notaras.
sau paskolas pigesne

pigesne
sau anglis pigesne kai-
sau apdraudę

Hxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr 4650-52 So. Ashland A v.

Nedėlioj, birž 23 d., Pirmyn 
choras rengia išvažiavimą į Jef- 
ferson girias. Nėra reikalo daug 
kalbėti apie patį chorą ar išva
žiavimo vietą, nes visiems žino
ma; tik svarbu priminti, kad y- 
ra rengiamas išvažiavimas ir | 
kas jį rengia. Juk kiekviena 
organizacija nori, kad į jos pa
rengimą kuodaugiausia publi
kos atsilankytų, nes kuo dau
giau yra publikos, tuo smagiau 
būna ir rengėjams ir pačiai pu
blikai—svečiams. Tad ir šio

o

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Street

Dr. P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS

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

Tel. Hemlock 1881
Baigės Naprapatijos Kolegiją 
[Ilinojuje. Jau 8 metai kaip 

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

goiterj.
Tik šeštadieniais pasitarimai vel

tui ir mandagus.
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki -4 r>o piet. G iki 8 vale.

KUPONĄ S

Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlords Association 
office pirm liepos 15, 1929, gaus 
narystės
Vardas
Adresas

City

4650-52 So. Ashland Avė.

teises už $2.

Gudaitis mano, kad imi- 
kilusios dėl tos mergi- 
kuria buvo atvykęs Mc- 
Be to, p. Gudaitis pra- 

jog policija suėmė ne tik

of Chicago Landlords 
Associatioų

P-as 
s tynęs 
nos, su 
Kenna. 
nešė
Norbutą, o ir du kitus. Liku
sieji pasislėpė, bet policija ir jų 
ieškanti.

MES MOKAME CASH

$67.00
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate

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

Penlctas Atletinis
SERGANTYS

ŽMONĖS!
esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo

Jus 
, Dr.

Piknikas
—Rengiamas—

j Vėliausi ir geriausi 
! Amerikos ir Europos 

metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų. Nervų, Krau
jo, Odos, Inkstų,

| Pūslės, Slapimosi ir 
visų Privatinių Ll-

I irų. Specialia gytly- 
| mas dėl vyrų, ku- 
i rie kenčia nuo lyti

nio silpnumo.
J Dr. Ross 30 metų 
i sėkminga prakti k a 
j ir tūkstančiai iAgy- 
I dytų pacientų yra, 

užtikrinimas, kad w , ,, ,
, pacientai bus gydo- MpeclaUsUs
, mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo Ima

ma mokestis yra žema ir kiekvienam
1 prieinama. Lengvi išmokėjimai. IA prie- 
; žastiea jo imamos žemos mokesties, ser

gančiam nebėra reikalo nepalsyU savo
I nesveikumo.
1 Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš

laikoma. Tai neuždeda jokių id jūsų pu-
! sės prievolių. Neatidėliokit. bet atsl- 
kreipkit šiandie pasitarti apie sveikatą. 

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

Į kertėj Monroe St.. Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto ausėto, kam
barys 600 dėl vyrų, kambarys 608 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 6. Nedė- 
liomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedfi- 
liais, Seredomls Ir Subatomis valandos 
vra prailgintos nuo 10 ryto Iki 8 va
karo.

12-to WARI)0 LIETUVIŲ REPUBLIKONŲ 
KLIUBO BRIGHTONO PARKO

Sekmadienį,
birželio 23 d., 1929

Cernausko Darže

oi

Archer Avė. & 79th St, Justice, III

Lenktynės — Preisai — Traukimai 
Visi kviečiami

KOMITETAS

GražuoiiiURA!!! -

NaujasMajesticRadio Kontestas
j vyks

NAUJIENŲ PIKNIKE
RUGPIUCIO-AUGUST 4 D., 1929

Cernausko Darže

jas

91,Modelis

Modelis 92,

72.Modelis

71,Modelis

AM

Kiekviena kontestantė yra prašoma išpildyti žemiau 
telpančią, aplikaciją ir kartu su savo paveikslu prisiųsti 
ją Kontesto Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, kad 
butų galima padaryti “cut”.

Visos Chicagos ir kitų miestų lietuvaitės gražuolės 
(nevedusios) yra kviečiamos dalyvauti konteste. Laimė
tojos gaus $100.

APLIKACIJA

metu amžiaus; pėdukonteste. Esu

svarų. Gimiaucolių ūgio; sveriu

NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI 
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois.

(miestas). Užsiėmimas

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių

Viskas nauja: naujos tūbos, naujas kabinetas, nau- 
speakeris Dynamie, be jokio triukšmo.

už

už

už

už

$137.50
$167.50
$125.00
$110.00

181 Majestic Radio ir Phonografas sykiu, kaina 
$265.00 be tūbų. Parsiduoda įmokant tiktai $10.00. 
Kitus sulig jūsų išgalės. Dykai į namus atvežamo, 
prikonektuojame; garantuojame metus. Dykai gra
žus Benčius su kožnu MAJESTIC.

Jos. F. Budrik inc
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
Vardas

Adresas
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CHICAGOS

Du negrai nužudyti 
elektros kėdėj

Užpcreilą naktį elektros kė
dėj pavieto kalėjime liko nužu
dyti du negrai, Napoleon Glo
ver, 18 m. ir Morgan Swan, 22 
m., kurie buvo nuteisti mirčiai 
už nušovimą laike plėšimo neg
ro Charles Metlock. Pastarąjį 
nušovė Swan. Bet einant įsta
tymais, abu dalyviai plėšimo 
yra lygiai kalti ir dėl žmogžu
dystės, ir todėl abu liko pa
smerkti mirčiai.

Mirti abu susitiko ne vieno
dai. Glover visų laiką buvo ra
mus, pasivalgo gerus pietus ir 
vakarienę, ir. tiek pat ramiai 
nuėjo elektros kėdėn. Jį nužu
dyta 1:18 vai. naktį. Swan gi 
nieko nevalgė, per visą dieną 
meldėsi su kunigu, kuris jį ir 
elektros kėdėn palydėjo. Vesti 
kėdėn reikėjo užrištomis aki-
ims.

PRANEŠIMAI

Pirmyn Mišrus choras rengia sma
gu išvažiavimą nedėlioj, birželio 23 
d., Jefferson giriose, bus smagi mu- 

visiems bus smagu linksmai 
Tad visus kviečia- 

— Komitetas.
zika, 
praleisti laikas, 
me atsilankyti,.

Woodlawn Dženitorių Kliubo Be
ik ių piknikas, nedėlioj birželio 23 
d., kviečiame visus dalyvauti, bus 
žaismių su praizais ir tt.

Pasarga. Važiuojant reikia va
žiuoti iki Kean Avė., o Kean Avė. 
iki 95, o 95 iki pirmo žvyrinio kelio, 
nuo Kean Avė. po dešinei, pavažia
vus apie mylią, pirmas kelias po kai
rei, pas seną farmerio namą ir tą 
vieta miškelyje, ten pat yra farma 
ant kurios galėsime pasišokt, bus 
muzikantai. Kviečia Komitetas.

NAUJIENOS, Chicago, III.
___________________________J- ę—.—  i 1 

(kirfield Park L. V. ir M. Pašel
pimo Kliubo išvažiavimas įvyks ne
dėlioj, Birželio (June) 23, 1929. 
Lyons, 111. miške, toj pačioj vietoj, 
kur pernai buvo. Visi draugai ir 
draugės kviečiami būtinai atsilanky
ti ir atsivešti visus pažįstamus, kur 
galėsit linksmai praleisti laiką ir 
smagiai pasišokti.

Reikia važiuoti Ogden Avė. lig 
Harlem Avė. Paskui Harlem Avė. 
lig Lyons

tikietus, tai likusius gražinkite Ko
mitetui prieš išvažiavimų.

Išvažiavime bus žinomas kalbėto
jas Bacevičia, kurs paaiškins apie 
S. L. A. ir kuopos reikalus. Bus 
gera muzika ir visokių žaislų. Ne
pamirškite seni ir jauni, nes ši kar-

tą nuvažiavimas' yra veltui, tik tu
rite iš kalno užsiregistruoti. Pribu
ki! 10 vai. iš ryto and 1036 E. 93rd 
St. Kviečia Komitetas.

mišku. Kviečia visus
Komitetas.

Keistučio Pašelpinis Kliu- 
linksma išvažiavimu Šve-

Anthony B. Mazurk

Lietuvių 
bas rengia 
lienės farmoj, 86th St. ir Kean Avė., 
Justice Park, 111. už Lietuvišku Tau
tiškų kapiniu, nedėlioj, birželio 23 
d„ 12tą vai. ryte. Visi bukite minė
tam išvažiavime. Grieš gera muzi
ka. Vieta

ADVOKATAS
5029 S. Ashland Avė.,

CHICAGO

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius.
A.A. NORKUS

Pranešu 
draugams

Grieš gera 
veltui dėl visų. 

Komitetas.

PRANEŠIMAS

jau vėl sugrįžo ir apsigyveno po 
vi i šminėtu adresu. Jis lietuviams yra 
daug patarnavęs, būdamas gabus ir 
patyręs advokatas.

Jis duoda patarimus visokiuose at
sitikimuose ir veda bylas visuose tei
smuose. Ji galima rasti po pietų ir 
vakarais. Pirmiau jis yra gyvenęs 
po Nr. 1646 W. 47th St., Chicago.

A

750 West Z

Graboriai
Phone Boulevard 4139

visiems savo pacientams, 
ir pažįstamiems, kad savo 

ofisą perkėliau i kita vieta: 
NATALIJA ŽUKAUSKAS 

3215 W. 64th Place

A. MASALSKIS

šei-Burnsidc.-—S. L. A. 63 kuopos šei
myniškas ’ išvažiavimas. Išvažiavimas' 
įvyks 1929 m. Birželio 23 dieną ant j 
Raibužiu ūkės. Taigi, gerbiami Drau
gai ir Draugės, 
visiems dalyvauti, nes sukako metai 
kaip musu kuopa gyvuoja. Tai . ši
tam tikslui ir tas išvažiavimas ren
giamas, dar su išlaimėjimais.

Be to prašoma, Draugai ir Drau
gės, kurie turite paėmę išlaimė.iimo

Pilna Fizine 
ir Analitinė

Egzaminacija
gi, geji__ ..
būtinai reikalinga

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metu; ypač sifilio, jau- 

socialiu ligų, vidurių ir

Plug in

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

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

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

40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98
St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead, 100 sv. 11.50

Žolei pjaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant galandas. Tik 
už ...................  5.98

LietuviaijGydytojai Įvairus Gydytojai

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR. U

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III. 
Telefonas Lafayette 4689

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUS E R K A
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
---------o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2%po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800

Nuo 2

So. Ashland Avc
VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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

Nedčlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pict

Telefonas Ganai 0464

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsaniuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 
\ Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. 'Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South \Vallace Street

Akių Gydytojai

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland 

CHICAGO, 
SPECIALISTAS 

Moterišku, Vyriškų 
OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, huo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 
Phone Midway 2880

Avė., 2 lubos 
ILL.
DŽIOVOS

ir Vaikų ligų

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

(Corn. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8f Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 yak. 
Nedėliomis ir šventad, 10—12 dieną

Pastabu: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Val.: 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

aliejavimo ir 
elek- 

laikrodis be springsų, 
Observatorijos

tik reikia sujungti

Kazimiero ka-

Adolfo Radovi 
draugai ir pa

UNDERTĄKING CO 
1’. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

Obseroatory

ADOLFAS RADOVIClUS

D

S. D. LACHAVICZ
ir

SPECIALIAI
DEL

Tcl. Boulevard 4705

Be užsukimo, 
reguliavimo, Telechron, 
trinis 
parodys jums 
Laiką;
plug’ę su elektra ir nustatyti 
rodykles teisingai. Plonutis, 
tykus elektrikinis motoras va
rys rodykles ir užtikrins laiką, 
kuriuo galit pasitikėti

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

Tol. Lafay.ette 0598

Dideli

5 iki 8 kambarių Namo

Jos. F. Budrik
Ine.

Krautuvė Radio
Pianų

3417—21 So. Halsted St.

American-Arco
Boileriai ir Radiacija 

už bargeno kainas
Sistemos garantuotos : 

įvedamos 
Apskaitliavimas patiekiamas

South-West Heating 
Company 

3816 S. Kedzie Avė.

Puikioje Apielin 
kėje - Pigiai

(Ii dalį įmokėti, o kitus lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais).

Nusipirk nuo musų lotą Spring 
Forest, III. (Willow Springs), pa
sistatyk sau namą ir gyvenk pui
kiausiai, kaip kiti šimtai lietuvių 
jau gyvena. Atsilankyk tuojau i 
musų subdivision ofisą.

S. P. Kazwell & Co.
S. P. KAZLAUSKAS, Sav. 

(tai ta pati vpata)
2839 W. 63rd St.

Phone Republic 8899
SUBDIVISION OFISAS
Archer Avė. ir

Spring St.
(bj mylios j vakarus nuo 

Kean Avė.)

Spring Forest, III.
(Willow Springs)

Ofisas atdaras kasdie nuo 10 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro

Phone Willow Springs 61

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 20 dieną, 3-čią valan
dą po pietų 1929 m., sulaukęs 
53 metu amžiaus, gimęs Za- 
kaime viensėdis, Girdiškiu pa
rapijos, Kauno vedybos. Pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Ireną, sūnų Vladislovą, moti
ną, seserį Oną šatunienę, bro
li Vladislovą ir visus gimines 
Amerikoj. Kūnas pašarvotas, 
randasi 5437 So. Laflin St.

Laidotuves.. ivyks .Pąnedėlyj, 
Birželio 24 dieną, 8 vai. iš ry
to, iš namu į švento Kryžiaus, 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu- i 
lydėtas į 
pinos. •
čiaus giminės, 
žistami esate nuoširdžiai kvie- 1 
čiumi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam rask utini natar 
navima ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Motina, 
Sesuo ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra 
borius L J. Zolp. Tel. Blvd 
5203.

PADĖKAVONĖ 
A. a. Jonas Vucas

Kuris persiskyrė su šiuo pasauliu gsgužCs 
19 dieną 1929 m. ir palaidotas gegužės 23 
dieną, o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse. 
Kadangi jis nutilo ir užmigo kietu miegu 
ir negali atsidėkavot tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą, išrodydami sa
vo gilią simpatiją ir apdovanodami jį su 
gardžiai kvepiančiomis gėlėmis ir puikiais 
vainikais ir palydėjo jį į tą negyvųjų žemę, 
tai —

Mes atmindami ir apgailėdami jo pra- 
sišalinimą iš musų tarpo, reiškiame giliau
sią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus, kaip gimi
nėms, taip ir draugams.

Čia mes keletą paminėsime, kuriuos atsimenam: Juo
zas Yucas, Ona Grakautskienė, M. Levickiene, E. L. Wat- 
son, D. Bagdonaitė, F. Bagdonas, S. Dency, K. Bauža, K. 
Jerusevičius, Urba Flower Shop ir J. Burky. Dėkavojam 
darbininkams H. P. W. krautuvės, kurie užpirko dvejas 
mišias Šv. Kryžiaus bažnyčioje ir suteikė gražių kvietkų; 
dėkavojam tūloms mergaitėms, kurios kolektavo dėl gėlių 
jr tiems, kurie neskundė duoti, ypatingai: A. Petkunienė, 
Urba, B. Bagdonaitė, B. Gimbutienė, P. Yocus, P. Augus- 
tinak, M. Yucius, J. Stackevich, J. Šileris ir A. Mirecki. 
Didžiai įvertindami tamstų brangią dovaną, suteiktą a. a. 
Jonui Yucui, dar sykį reiškiame musų nuoširdžią, ir gilią 
padėką.

Dėkavojam musų dvasiškam tėveliui, kun. Deksniui, 
kurs atlaike įspūdingas pamaldas, nepavydėdamas šv. van
denio nei durnų už jo sielą; bet už pamokslą, tai ne dūka- 
vojam, nes buvo nesmagu klausytis tokios kalbos nusimi
nimo valandoje, kuomet išpeikė gėles ir tuos, kurie pirko 
jas. Girdi, geriems katalikams nepritinka gėlės pirkti, nes 
jos pavirs į dulkes neatnešdamos jokios naudos, bet už 
tuos pinigus reikėjo, sako, verčiau nupirkti keletą mišių, 
tai iš to butų buvę nauda. Bet klausimas, kam butų ta 
nauda? Nugi kunigui. Ištikrųjų begėdiška saumylystė.

Dėkavojam graboriui Eudeikiui, kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į tą poilsio 
vietą, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rupesnius; 
dėkavojam Atkinui, kurs puikiai pakalbėjo ant jo kapo, ir 
pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau, musų mylimas sūnūs, brolis, giminė ir 
draugas, sakome: ilsėkis šaltoj žemėj iki prisikėlimo rytui.

Lietuvis Graborius 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III,

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

A. PETKUS
Graborius ir 'Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gu, draugišką 
patarnavimą. 
Patarnavimas 

visose Chica- 
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted 
Street 

Tel. Victory 
4088-89

4443 So. Talnian Avė.
Virginia 1920

IGN. J. ZOLP
GRABORIUS

1616 West 46th Street
Tel. Boulevard 5203

1327 South 49th Court
Tel. Cicero 3724

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

i ir 
patar

nauju dieną ir 
naktį 
miesto 
Moteris 
bininkč.

Sąžiningai 
pigiai i

visose 
dalyse, 
pagel-

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
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.

Advokatai

Tol. Victory 6279

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei

Dr

! 4619

abejoji apie savo akis, eik pas '

A. R. BEUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akiniųakinių

11801 South Ashland Avenue
2205 Lake Si.Į Platt Bldg., karnp. 18 St. 2 aukštas

Tel. Melrose 
Park 797

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

Į 3201

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel Blvd.

Avėnue 
0727

Cicero

3201

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

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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

i,

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABV VEDĖJAI 

Didysil Ofisas:
4005-07 So. Hermitage Avė.

A. MONTVID, M.Į Z
1579 Milwaukee Avenue, Room

Kampas North Avė. ir Robey 
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

209 
St. 
vak.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. I/javitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedčlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer AvC.

CHICAGO, ILL. '•

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

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, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

25

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

n

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Salio St., Room 20o. 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

J. P. WAITCHUS
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
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Ganai 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

. JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams S’t., 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
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 Šo. Halsted Street '
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AutomobilesFurnished Rooms Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Nantai-žemū Pardavimui

Financial 
Finansai-Paskolos

Mokyklas 
Educat tonai

KEIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas ko) 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
n y\| i VnP i1AQ
FE DERA L AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blyd. 

——O------

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

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

-------O---- —

Co.

REIKALINGAS kambarys švariam 
vaikinui prie mažos ir geros šeimy
nos Bridgeporte. Praneškit Knygy
nas “Lietuva”, 3210 So. Halsted St.. 
Box 27.

o

•28 
•27 
’2fl 
■28 
’27 
•29 
‘25 
■28

Hudaon Broutcbani—cuatom built 
Chandler coach------------------------
late Hudeon coach ---------------------
Pontfac coach .....................................

Hudnon Broncham, voram atovy 
E8»ex _______ ___________________
Dodgre Sodan----------------------------
Pontiac sedan ................................—
MeDERMOTT MOTOR SALES CO.

7186 So. Halsted St.. Trlanrle 0330

S70& 
$300 
$200 
$425 
$400 
11560 
11175 
$450

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

GREITAI IR PIGIAI |8231

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komiio.

S. OSGOOD,

iimo-
i 24

FORNIŠUOTAS KAMBARYS, švie
sus kambarys dėl vieno vaikino ar 
merginos, prie mažos šeimynos. 6111 
S. Albany Avė., Prospect 10434.

PRANEŠIMAS

B’or Rent

PARSIDUODA grosernė, saldainių 
ir mokyklos reikmenų krautuvė, 4 
kambariai dėl gyvenimo, renda $30. 
Pardavimo priežasti patirsite ant 
vietos. 6631 So. May St.

PARDAVIMUI 
tage, pigiai; $500 
mokėjimais; arba 
arba automobilių. 
Avė., Boulevard 8455.

5 kambarių cot- 
jmokėti, kitus iš
mainysiu i lota 

5254 So. Millard

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore »— gražiausiame

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 j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių (gijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir į 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lų. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite a be Inai ir visose moksle 
šakose dpsi Aviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

““upstairi’
Tel. Armitago 1199 

----- O-

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis niokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

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

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

172« W. ChtaMO Av* 
Kampa* H«*r»mtAg<«i Avė.

“PUIKI vieta naujam budinke dėl 
lietuvio daktaro, advokato ar dentis- 
to; pačioje širdyje lietuviu kolioni- 
jos, smarkiai augančiame Waukega-

L. J. YAGER
8 S. Sheridan Rd., VVaukegan, III. 

Telephone 2500

PASIRENDUOJA ofisas, geriau
sia dėl lietuviško dentisto. Geras biz
nis užtikrintas. Kreipkitės ypatiškai 
10801 So. Michigan Avė., 3rd f J. ■........ .....

RENDON 7 kambarių flatas, mau
dynė, naujai dekoruotas. Pigi ren
da. 3635 So. Halsted St.

TIK $25 rendos, gražus 5-ki kam
bariai, maudynė, garadžius ir kitos 
vigados. Ant šviežio oro, gražioj 
Archer apielinkėj. šaukit

Lafayette 0408

Personai
Asmenų Ieško

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisinga patarnavimų.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

PARSIDUODA kriaučių šapą, nau
ja Hoffman mašina. Parduosiu vis
ką sykiu, kaina $400 arba viena.

3703 So. Halsted Street

PARDAVIMUI arba^ mainymui ga- 
so stotis ir Barbecue, ant 79tos ir 
Archer Avė., Justice Park, UI.

1) BARGENAS — LABAI DIDE
LIS. Parduosiu bizni; 15 mebliuo
tų kambarių (Rooming House) ir 
restoranų ant Halsted St., netoli 21 
St., labai pigiai. Tik už $1,500, ar
ba mainysiu -ant nebrangaus 
Turi būt greit parduotas.

loto.

BALZEKAS MOTOP 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, “cash” biznis, lietuviu apielinkė- 
je, važiuoju j farma. Brighton Par
ke. Gera vieta dėl lietuviu.

4314 Archer Avenue

PARDAVIMUI delikatesseno krau
tuvė — prieinamų kaina ir gera 
vieta. 6000 So. Aberdeen St. Tel. 
Wentworth 9307.

akras2) DOWNERS GROVE, 1 
žemės, 3 kambarių naujas medinis SU 
namas, elektra, gasas. Aukšta vie
ta, 
gauti

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. Rašykite dėl mu- 

sąrašo farmų.
Kaina tik $2,300.00. Galima j T 

kelius šimtus įmokėjus.

3) HALSTED St., tarp 32-os ir) 
33-čios, geram stovyje kaip naujas___

H. SCHAEFER & Co
803 Ridge Avė.

Wilmette, III.
Telephone 364

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senua. Permufinu i 
kita vietų ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičių* ant namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė. . I

Phone Victory 2740

Paskolos suteikiama 
į vien? dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

kontraktus

DEL svarbiu žinių iš Lietuvos pa- 
ieškau pusseserių Aleksandros ir Juo
zapus, Domininko Rimkevičiaus duk
terų iš Bitaučių kaimo, Šilalės pa
rapijos, Tauragės apskričio. Atsiliep
kite ONA RIMKEVIČAITĖ.

3213 So. Parnell Avė. 
Chicago, III.

J. S. RAMANCIONIS i 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting I 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decoratora

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

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

IINTERNATI1ONA1L 
JNVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00

PASINAUDOKIT PROGA. Reika
lingas pusininkas j automobilių dirb
tuvę. Geram žmogui gera proga. Tu
ri įnešti truputi pinigų. 3407 So. 
Morgan zSt., Boulevard 9421.
.... — ■■ ■ ------------——■ ■■■■■. ■■■ . ■ ■ . I    I

MRS. A. SHAKIENfi. Katram aš 
esu kalta, prisiųsk savo antrašu i 
Naujienų ofisą, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III., Box 1096.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet i_

ir sumanus vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

GENERALTS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

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

Phcne Republic 7869
------- O-------

Zelvis Building Co.
GENERALIS 

Statom naujus 
mus, porčius, 

ma kaina.
2506 W. 69 St

Te). Prospect 9856
------ u-------

KONTRAKTORIUS 
ir taisom senus na 

garadžius. Prieina 
Darbas garantuotas.

Energiški 
................................................................. ! rasti progų 

.v............. . . I pažengimuiMorgiciai pirmi ir antri nepaprastus
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 

I Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Į Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, Čechiškai 

; ir angliškai.
Priimti aplikaptai bus trumpų lai- 

į ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
' karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet
Susivienijimas 

Gossarcl Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts

G nuošimčiais padaromi i 24 
valandas

Musų išlygos bus jums naudingos 
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-It-aisai būdų juos parda-

NAUJOS ąžuolo grindys 
$45; grynas lygus apmušimas 
sienų $35; naujos durys už pu
sę kainos.

R. JORGENSEN 
2825 N. Francisco. Alb.

----- o-----

CASH pirkėjams bargenai 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario i 
setas $45. 3 šmotų riešuto miegrui-! 
mio setas $59. 5 šmotų aržuolo bet- 
rice setas $15, taipgi geri forničiai 
išmokėjimais. Victor Fireproof Buil- 
ding, 4809 W. Lake St. Atdara va
karais iki 
6 vai. v.

19 v. v., nedaliomis iki

O

i $150
: $125

1649 i

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, i 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi > 
darbų mieste. Kedzie 5111.

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

—o—
MES ATLIEKAME VISOKĮ KEMO- 

DELIAVIMO DARBA 
Nereikia įmokėti. Mokėkite 

renda. Neieškokit flato. Pirmiau 
pamatykit.
BLUE BELL CONSTRUCTION
3912 Elston Avė. Keystone

■—O-------

kain 
mus

CO. 
1633

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

JOHN F. PAULUS' 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbant pienus pagal tamstų 

norų.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St. 

Tel. Hemlock 5967 
-------O-------

----- o-----
CEMENTINIAI PAMATAI. ce

mentiniu bloksų. ar plytų basemen- 
tai už žemiausias kainas visame 
mieste. Atsikreipkite dėl nemokamo 
apskaitliavimo. Visas kitas kon
strukcijos darbas už tiek pat žemas 
kainas.

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

diena nuo 10 
pietų.

Vertelgų

iš

GERIAUSIAS PIRKINYS 
UŽ PINIGUS

3 šmotų Parlor setas .... $69.00 
Riešuto valgomojo kam
bario setas ................... $59.00

$180 Riešuto miegamojo kam
bario setas ......................  $89.00

Aržuolo pusryčių setas ........ $15.00
Lovos .... $3.95; Springsai .... $6.00 
Matrasai .... $4.00; kamodės .... $13.00 
I^edaunės (Ice Box)
Warehouse,

Atdara
Tel.

$10.00
1130 Mihvaukee Avė. 
iki 9 vai. vakare 
Humboldt 1166

PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai. 
Parduosiu visai pigiai. Priežastis— 
apleidžiu Chicagų. A. Juodis, 3600 
Union Avė., 3-čios lubos priekis. 

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

GESO krosnys nuo $5. Lovos $2. 
Dresseris nuo $5. Divonai nuo $8. 
Kušetkos $10. Ice baksai $5. 2-3 par
lor setai nuo $15. Kėdės, korbai $1. 
Lempos. Virtuvių setai.
Lempos. Virtuvių setai. Gauger Fur- 
niture Co., 541-43 E. 61st St., arti 
St. Lavvrence Avė.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA fornišiuoti 1 

arba 2 kambariai vedusiai porai ar 
vienai ypatai privatiškoj šeimynoj. 
Namas moderniškai įrengtas, su vi
sais šeimynai parankamais, galima 
ir maįstų gamintis. Kaina priei
nama. Kreipkitės ypatiškai nuo 5 
vai. vakare, 5604 So. Mozart St., ar 
per telefoną. Prospect 2233. Šau
kite Mrs. Oshell.

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

REIKALINGAS ruimas apie 
ghton Parko apielinkę, geistina 
kad butu su valgiu. Rašykit 

Naujienos, Box 1097 
---------o---------

Bri- 
yra,

RENDAI kambaris vienam 
dviem vaikinam ar merginom.

3214 So. Union Avenue

arba

RENDON kambarys vaikinui ar 
merginoms, be valgio arba su val
giu. 4139 So. Campbell Avė.

REIKALINGAS porteris, taipgi 
kitas vyras dirbti ant farmos. Pa
stovus darbas. Box 558, I^eafy Grove, 
III., Clearing Station. Tel. Willow 
Springs 56.

REIKALAUJU 10 VYRŲ nuo 25 
iki 50 metų amžiaus, turi būti ap
sigyvenę Chicagoj metus ar dau
giau. Proga išsimokinti gera pro
fesija i trumpa laikų, su geru už
darbiu. Atsilankykite pas V. D. Sig- 
norile & Co., 208 So. La Šalie St., 
Room 1860-64 nuo 9 iki 2 po pietų.

Help Wantcd—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA lietuvaitė tarpe 18 
ir 25 metų amžiaus, pagelbėti dentis
to ifise. Kreipkitės ypatiškai. Pas
tovus užsiėmimas. Peoples Dentists, 
1735 So. Halsted St.

PARSIDUODA labai pigiai Au- 
' burn 5 pasažierių sedan automobi
lius 1926 m. Gerame stovyje. 3316 
So. Morgan St., 2-ras aukštas.

BUICK Master Six Sedan, naujau
sio modelio, aplinkybės verčia par
duoti. Karas absoliučiai geras ir kaip 
naujas, vartojau tik šventadieniais 
ir sekmadieniais. įrengtas su 4 ratų 
brekiais, penkios Brand naujos taje- 
ro.-i. ir pilniausis įtaisymas. Paimsiu 
tik $325. 
2231 North

GROCERNĖ, be namo ar su na
mu ir bučernė. Parduosiu arba mai
nysiu i lota arba i maža cottage.

5630 So. Kedzie Avenue

muro namas, karštu vandeniu šildo
mas, apačioj didelis storas ir 2 kam
bariai pagyvenimui. Viršum 7 kamb. 
flatas. Rendų neša $200 i mėnesį. 
Tik $18,000. Argi nepigiai?

Tikras Bargenas

Namie kas sekmadieni.
Avė. First apartment.

naujas modelis Sedan.DODGE
Našlė priversta parduoti dėl mirties 
šeimynoj. Karas perfect sąlygose ir 
tikrai kaip naujas. Paimsiu $275. 
2538 North Avė. Pirmas flatas.

IŠIMTINA PROGA
priverstas parduoti 
naujų modeli “Master

savo
Six”,

Esu 
BU1CK 
4 pasažierių coupe. Karas yra lyg 
tik iš fabrikos, net neibriežtas. Pen
ki praktikaliai nauji tajeriai, keturi 
ratų brekiai. Reikia pinigų, nulei- 
siu už $300. Karas visai nesenai 
man kainavo $1,700. Pašauk šventa
dieni, 3349 W. Division St., netoli 
Homan Avė., 2nd flat.

Miscellaneous
įvairus

NORIU pirkti atsakančius antros 
rankos grosernės fixtures. Reikia 
greit. Tel. Lafayette 7378.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainysiu mu
rini narna ir bizni (rooming house) 
ant privačio namo arba cotage. 4449 
So. Halsted St,

PARSIDUODA labai pigiai barbe
no šapa. Turiu dvi šapas. Galima 
matyti kasdien iki 9 vakare. 19 So. 
Western Avė.

BARGENAS
Parduodu bučernę ir grosernę, 

North Side, gera vieta daryti bizni 
•ten pat arba galima išnešti. Fikče- 
riai vieni yra verti $2000, mano 
praisas $1000 su staku, $500 cash, 

sa-i kitus ant išmokėjimo. Matykite 
vininkų,

JOHN PAKEL (PAKALNI)
General Building Contractor 

2621 W. 71 St.
Telephone Hemlock 0367

3PARDAVIMUI barbernė su 
kambariais, biznis senas, išdirbtas, 
renda $30.203 W. 57th Street.

RESTORANAS išsimaino i 
namų — į bungalovv arba dvi- 
flatį. Namas turi būt South 
Side.
35 St. Tel. Yards 1571.

C. K. Valaitis, 919 W.

PARDAVIMUI grosernė, daromas 
geras biznis, kas nupirks, nesigailės. 
Priežastį patirsit ant vietos, 4508 So. 
Marshfield Avė.

BEAUTY SHOPPE, moderniška, 
4 budos, nėra kompeticijos, RendaREIKALINGA senyva moteris pri- .

žiūrėti vaikus. Valgis ir guolis ant' prieinama, su kambariais dėl pagy- 
vietos. 2144 N. Springfield Avė.

REIKALINGA operatorka i Beauty 
Shop prie barbernŠs, labai gera vie
ta. Gali renduoti arba dirbti. 4309 
W. 63rd St., FRANKS BARBER 
SHOP.

venimo užpakalyje. Garu apšildo
mas. Kaip tik vieta dėl vyro su mo- 
tere, arba 2 merginų. Garantuota 
$100 i savaitę pelno. Priežaštis par
davimo, turiu eiti i ligoninę. Barge
nas. 3236 Bryn Mavvr Avė., tele
fonas Juniper 7996.

REIKALINGA patyrusi moteris 
skirstyti skudurus.

1030 So. Fairfield Avė.

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo. Kambarys ant 
vietos. 24 N. May St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ne su namu, geras cash biznis, sve
timtaučių apgyventa apielinke. Par
duosiu pigiai, nes noriu apleisti Chi- 
caga. Kam reikalingas toks biznis 
meldžiu atsišaukti

6001 So. Carpenter St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOTI SAVO $900.00 
GROJIKLl PIANĄ UŽ $110.00 

už pinigus arba ant išmokėjimo, su 
suoleliu ir voleliais.

MID-WEST PIANO STORES 
6136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI. Turime savo san
dėlyje 6 player pianus, parduoda
me nuo $75.00. Atsinešk kelis dole
rius ir mes pristatysim player piano 
j namus, šventadieni skambink tik 
nuo 10 vai. ryto ligi 6 vai. vakaro.

342 So. Cicero Avė., Main floor.

PARDAVIMUI garažo namas su 
bizniu ir gasolino stotis. Schmidt 
Bros., 780Q Archer Avė., Justice 
Park, tel. Willovv Springs 60.

PARDAVIMUI pigiai Ice Cream 
Parlor, biznis išdirbtas arti bažny
čios ir dvieju mokyklų. 3329 Aubum 
Avė. Tel. Prospect 3938.

PARSIDUODA barbernė 2 krėslų. 
Parduodant greitu laiku didelis bar
genas. Virginia 1886 nuo 6 vai. iki 
7:30 vakare.

PARSIDUODA cigar Storas ir 
soft drink krautuvė. Tel. Canal 
6176i 133 Soi Green St.

PARDAVIMUI, mainymui arba 
rendai Storas, gera vieta dėl aptie
kęs, geležinės krautuvės ar galan
terijos. Priimsiu j mainus bungalovv 
arba gero loto. 5034 Archer Avė., 
Lafayette 7546.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su namu arba priimsiu mainais 
biznio lotus. 5840 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, išdirbta per 12 metų, dėl nesvei
katos. Mainysiu i bile narna. Tele- 
1‘onuok kasdien po 6 vakare ir visa 
sekmadieni Te). Republic 1959.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA 160 akerų, su visais bu- 
dinkais, apsėti laukai, prie gero ke
lio, netoli nuo miesto. Parduosiu pi
giai. Priežasti pardavimo negaliu iš
važiuoti gyventi ant farmos. Savi
ninkas

6001 So. Carpenter-Street 
Tel. Enjęlevvood Ž1 1G

65 A KERI AI žemės, 15 akerių 
miško, 16 minutų eiti j miestų, ran
dasi priešais “State” Parka ir mi- 
nerališkų ,šaltinių. Labai pigi. P. J. 
Sublinskas, 416 Hart St.

FARMA 360 akerų. Kaina $14,000. 
Puse jmokėt. 35 gyvuliai, 5 arkliai 
mašinos, budinkai, žemė gera, arti 
miesto, linksma vieta.

FARMA 40 akeru, 10 galvijų, po
ra arkliu, už pienų. $140 ant mėne
sio. Labai pigi.

ŠLAUŽIS, 2147 Webster Avė.

Exchange—Mainai

MAINYSIU savo bizni, cot
tage, 2 arba 3 flatų į farmą, 
tuščių lotų, biznį ar kitokių real 
estate savastį. 2031 W. 35th 
St., tel. Lafayette 0909.

MAINYSIU LOTA i automobilių, 
randasi Gary, Ind. 5757 So. Carpen- 
ter St. Normai 6453.

MAINYSIU i lota vartota Stude- 
baker automobili. Kreipkitės greitai, 
gausite bargenų. NORKUS, 4408 S. 
Western Avė.

MAINAI
Ar jus turite senesni namų, lotų 

ar bizni? Mainysiu 4 flatų tik pra
dėtų budavoti namų ant labai gra
žaus kampo, prie lietuviškos baž
nyčios, Brighton Parke. Atsišaukit 
tuojaus, galėsim padaryti kambarius 
sulig jūsų reikalavimo.

LEON JARUSH
6109 So. Albany Avė.

Hemlock 9252

IŠSIMAINO 3 lotai La Grange 
Parke, 58x140 pėdų kožnas. Graži 
vieta, visi improvementai, suros, van
duo ir šaligatviai. Mainysiu ant bun- 
galow, 2 flatų arba ant didesnio 
namo.

J. GURTH, 1606 S. 49th Ct.
Cicero, III. Tel. Cicero 4863

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

AUKSINE proga 
iParskluoda kampinis bizniavas 

namas ant 2-jų bizniavų gatvių 
43-čios ir California Av., Brigh
ton Park. Vieta labai gera, pui
kiai įrengta bučernė ir groser
nė. Parduosiu vien biznį arba 
su namų, mainysiu į mažą 
mą arba lotą.

JUOZAS VILIMAS, 
4556 So. Rockwell St.

Tel. Virginia 2054

na-

4 fialų mūrinis namas po 5 
kambarius ir 4 karų muro ga
ražas, stikliniai purčiau garu 
šildomas, ąžuolu trimuo t a s, 
Marquette Mainor, pusė bloko 
nuo 63rd St. Rendų $3,900 i 
metus. Priimsiu lotus, mažų na
mų arba farmą 'be morgičių kai
po į mokėjimą.

6345 So, California Avė.
' Tel. Hemlock 4555

4) PRIE 35. ir Ashland, 3 muro 
namai po 2 flatu, 5 ir 6 kambarių. 
Pečiais šildomi. Visi trys parsis 
duoda už $7,500. Rendų $104 į mė
nesį. Stebėtinai pigiai.

V. MISZEIKA
1739 So, Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

, 2 pagyvenimų medinis namas 5 ir 
6 kambarių Lotas 50 per 125 pė
das; 2 karų garažas; gražus me
džiai aplinkui, krūmai Parduosiu 
tik už $5500. 
kusius $35 per 
negu renda.

Turime lotų 
tiktai po $390. 
$5 į mėnesi.

kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.

Nepamiršk tainista pamatyt šiuos 
bargenus.

Parduosiu 
įmokėti tik $500, li

menęs} — mažiau

prie pat 95th St., 
Jmokėti $75 ir po

TURIU parduoti tuojau 6 ruimu 
frame namų ant cemento pamatų. 
Karšto vandens šildymas
3 miegami kambariai; lotas 37%, ar
ti ežero. I. C. stotis prie 8009 Hou- 
ston. Gruntas už metu bus branges
nis.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 010 

$tate 5048 arba 7275
viršui

— Pamatykit šiandien. 
BUILDERS REALTY CO.

2215 E. 79th Street 
Regent 1128

TURIU parduoti trijų storu gerai 
pastatyta muro narna 2-4’s ir 2-6’s 
ruimų flatus ir dideli Stora 25x125. 
Garo šildymas, tinka dėl vvholesale 
ar manufaktūros, prie 43rd St. ar-i 
ti Union, frontas i Stock Yards. Nu- 
leidžiu už $8,000 terminais. Jums 
apsimokės pirkti ta namą.

G. F. MATTHEWS & CO. 
4501 Wentvvorth Avė.

Tel. Yards 5762

Retas Pasiūlymas
Apsigyvenimui, investavimui, arba 

bizniui. West Sidės puikiausioj vie
toj — ‘prie upių, miškų, gražių bul
varų, strytkarių ir gelžkelio stoties, 
2% arba 5 akerius žemės už 
čia kabių kų mokėtumei už 
lotuka.

Del platesnių informacijų kreip- 
tuojaus pas:

Mr. A. Butchas
VVoodside Road, Riverside. III. 

Phone Riverside 5851-J

ta pa- 
viena

kis

21G

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas 6 ir 6 kambariai įr 

6955 So. Tai man 
5__

grosernė. 
Avė.

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta i Šveicariją, ir turi par
duoti savo 6 ruimų muro namų prie 
37 St. ir Normai Avė. Vonia, cen- 
tralinis šildymas, pilnas fornišius: 
piano, radio, victrola, parduodami su 
dideliu pasiaukavimu.

T. W. HOUGH and SONS 
4213 So. Halsted Street

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 3-5 rūmų muro namas Mar- 
ųuette Parke. Duodamas morgičius.

PARDAVIMUI medinis 2 flatų na- Pašauk savininkų. Lafayette 5110, 
mas po 4 kambarius pigiai, tik $3400 arba Pullman 9725.
arba mainysiu ant didesnio namo.

3656 Emerald Avenue

PARDAVIMUI vasaros resortas, 
Sodus, Michigan, ant St. Joseph upės, 
2 mylios nuo Tabor Farmos. Puiki$600 įmokėti, kaina $4,500. 5 kam

barių medinė bungalovv, 3 bedrui- apielinkė. Pilnai įrengti moderniš- 
mai, maudynė, viškai, beismentas; ’ 1 !_1 1
lotas 28 pėdos, pusė bloko nuo Ar
cher. Naujoj kolionijoj. Kreipkitės 
2548 W. 45th St., 2nd fl.

ki 24 kambariai. Valgomasis kam
barys ir virtuvė atskirai. 12 akrų 
žemės. Kreipkitės Englevvood Resort, 
Shapiro Bros., Sodus, Mich.

4
PARDAVIMUI medinis 2 flatu po 
kambarius namas; 2 karu garažas.

4231 So. Artesian Avenue

ELMWOOD PARK. No. 2210 N. 
72nd Ct., moderniška 5 kambarių 
medinė bungalovv. Fornisu apšildo
ma, uždaryti priekiniai ir užpakali- 

I niai porčiai; lotas 34x125, vienas blo-
D1DELIS bargenas. Parsiduoda 4 kas iki gelžkelio ir ’gatvekarių tran- 

flatu naujas namas, 2 karu garu- ■ sportacijos. Geras pirkinys perkant 
žas; 2 po 4 ir 2 po 3 kambarius, j už pinigus arba su mažu jmokėjimu. 
Parduoda singelis vaikinas; i 
siu i mainus mažesni narna. 

7124 So. California Avė.

priim-1 Likusius kaip renda. F. S. Kunkel 
j & Co.. 2626 Milvvaukee Avė., tel.

, Spaulding 6060.

PARDAVIMUI 4 kambariu mūri-Į 
nis cottage, taipgi kambariai ir beis-1 
mente ir vieno karo garažas.

3630 So. Seeley Avenue

PUIKUS BARGENAS. Pardavi
mui puikus, moderniškas 7 kamba
rių namas. Skaitykla, maudynė, ga
ru apšildomas, 2 karų garažas 37 %x 
125 pėdų. Pirmus morgičius paim
sim kaipo dali imokėjimo.

3228 So. Union Avenue

BARGENAS Brighton Parke prie 
lietuviškos bažnyčios. Mūrinis, mo
derniškas, 3 florų, tinkamas 3 biz
niams namas: graboriui, dentistui 
ir ice kriminiai arba siuvėjui. Kar
štu vandeniu apšildomas. Kreipki
tės nedėliomis.

4447 So. Fairfield Avė.

2417 W. 45th PLACE
2 flatų mūrinis namas, 3 metu 

senumo, 6 ir 6 kambariai, garu ap
šildomas. 2 flatų medinis namas už
pakalyje.
įplaukos, 
350> M R.
7002.

Viskas išrenduota, geros 
mažai ineŠti. Kaina $16,- 
FRENCH, tel. Vincennes

PARDUOSIU ar mainysiu Stucco 
narna 2 flatų. 6 ir 3 kambariai, 2 
metų senumo, garu apšildomas, 2 
karų garažas. Galima matyti Peter 
Šimaitis, 823 W. 56th St., Chicago.

NAUJAS kampinis 6 kambariu 
bungalovv ir trijų karų garažas; mai
nysiu ant cottage, sena narna, lota, 
bučerne, restauranta 
bilio.

arba automo-

PIGAUS PARDAVIMO BARGENAS 
SOUTH SIDE

Moderniškas 5 ruimų muro bun-1 
galow. šildomas. 1 karo garažius.

Patraukiantis 6 
galow. šildomas, 
alėja išpeivyta.

2 flatų muro 4 
klausios sąlygos.

Jūsų pasirinkimui 
susidedu iš 4, 5 ir 6 ruimu.

4 flatų muro, susidedu iš 4 rui
mų flatas.

4 flatų 
flatų po 5 
mus.

6 fflatų 
flatu po 4 
mus. ,

VISI RENDAVOJAMI. Geros mė
nesinės pajamos. Sutinkame mainy
ti.

Jei turite nartus ir sunku yra iš
mokėti, pasiklauskite mane,' aš pa
gelbėsiu Jums surasti kitus namus 
su didesniu pelnu ir mažesniais mor- 
gičiais, taįp kad lengviau bus atlik
ti terminus. Duos pirmus ir antrus 
morgičius be ypatingų išlaidų ir ma
žų sumų legališkiems reikalams.

HENRY KOPLEWSKI 
4018 Archer Avė.

Phone Lafayette 9305

ruimų muro bun-
2 karų garažas,

ir 4 ruimai. Pui- 
Kaina tik $7,700.

2 flatu mūras,

muro, susideda iš dviejų 
ruimus ir dviejų po 6 rui-

muro, susideda iš trijų 
ruimus ir trijų po 5 rui-

F. G. LUCAS
4108 Archer 

Lafayette

and CO. 
Avenue 
5107

MEDINIS namas su 5 kamb. ir
sun parlor, 2 kambariai viršuj, Jus- 
tice Park prie Forest Preserve. Par
duosiu pigiai, nes turiu apleisti mie
stą. Steve Zaran, Garden Į^ane Avė., 
Justice Park. .

NAUDOKIS ŠIA PROGA
Matykit greitai nepaprastus bar- 

genus. 2 flatų namas 5-6 kamba
riu ir mūrinis 6 kambarių bunga
lovv su 2 karų garadžiu.

8041 So. Wood Street 
Tel. Vincennes 4944

BARGENAS$7,950 nupirksi 5 
ruimų, muro, štimu šildorna bunga
lovv. Plieno konstrukcijos, stiklo gon- 
kos, geso krosnis, šaldytuvas, vario 
skrinai, netoli bažnyčios ir mokyk
los. 9842 So. Sangamon St. šauk 
savininkų Beverly 9811 arba Went- 
vvorth 1509.

BARGENAS. 5 ir 5 ruimų namas, 
ąžuolo trimingas, karšto vandenio 
šildymas pirmame flore. Su gotiko
mis. 19 pėdų lotas, prie 4432 So, 
California Avė. Kaina $12,300.

Ist NAT. CONST. CO. 
Archer and Kolin Avė.

Tel, Virginia 1010




