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fiedulos ir protesto 
demonstracijų diena 

Vokietijoje
NACOGDOGH1ES, Tex., birž. 

28. — Penkios merginos, išsivi- 
liojusios vieną vaikiną j už- 

, , i miešti, parsimetė ji ant žemės 
i ir jo paties diržu stipriai išpėrė 
jam kailį, už tai, kad jis buvo 

1 i neištikimas savo merginai..
* Po tos pirties vaikinas, sako, 

prisiekęs ištikimas būti.
— 

deišiir.'ties metų Versalės Prancūzai kaltina
Anglijos darbininkų 

valdžią

Nacionalistai, komunistai 
do pailginti respublikos ap
saugos aktą, kuriuo užginta 
buvusiam kaizeriui grįžti 
Vokietiją

PARYŽIUS, birž. 28. — Kai- 
bedamas apie Vokietijos vyria u-

die, 
taikos sutarties pasirašymo su
kaktuvėmis, visa vokiečių tau
ta padarė organizuotą protestą 
prieš tos sutarties punktą, ku
riuo visu didžiojo karo kaltinin
ku laikoma Vokietija.

Reicho vyriausybė • išleido sybės paskelbtą atsišaukimą j 
tam tikrą “Į vokiečių tautą” į vokiečių tautą, minint dešim- 
proklamaciją, pasirašytą respub- l*es me'lų Versalės taikos sutar- 
•liko^ prezidento Hindeniburgo ties pasirašymo sukaktuves, 
ir kabineto narių. Proklamaci- francuzų laikraštis EcIk) de Pa
juj sakoma: ris sako, kad tas atsišaukimas

“Šiandie yra gedėjimo diena, lai esąs pirmas reagayimas j 
Dešimt melų sukako nuo laiko, tarptautinę politiką, pareinąs iš 
kai vokiečių taikos delegatai • to, kad Anglijoje valdžia atsi- 
Versalėj buvo priversti pusi ra- dūrė darbiečių rankose, 
šyli dokumentą, kuris 
tiesingumo ir tikros 
draugams ihuvo kartus 
limas... Mes žinome,
mesdami priekaištą, busią vie
na tik Vokietija esanti kalta 
dėl pasaulinio karo, mes elgia-, 
mės pilname sutarime su vi- Į 
sais Vokietijos žmonėmis, ir 
tvirtai tikime, kad ateitis pri-

visiems j?c|)0 (je Paris pareiškė, kad 
taikos -os (uenos francuzų valdžia ir 

nils,v'”idar busimos francuzų valdžios 
kad al-1 busiančios priverstos susijung

ti kovai prieš tuos, kurie nori 
kontinente nugriauti visas kon- 
ser vatines valdžias.

Dešimt darbininkių
klauso idealui tikros taikos, pa-‘ 
remtos ne kieno diktavimais,“ žuvo liepsnose
bet vien laisvų ir lygiai privi
legijuotų tautų nuoširdaus įsi
tikinimo konkordatu.”

IšskiriaiH Reino kraštą, kur 
santarvininkų kontrolės komisi
ja užgynė demonstracijas, pro
testo demonstracijos įvyko vi
soje Vokietijoj, skersai ir išil
gai.

Vokiečių laikraščiai ilsėjo su 
juodomis grdulos apykraštėmis, 
o Berlyno laikraštis Dcr Tng 
scenas iš Dancigo, Poznanės, 
Katovicų ir štrarburgo apjuo
sė grandiniais.

Vakar reichstage nacionalis
tai, fašistai ir komunistai susi
jungę, sugebėjo neleisti priimti
vyriausybės pasiūlyto projekto, 
kar republikos apsaugos aktas 
butų pailgintas. Balsuojant, 
.pasiūlymas negavo reikalingos 
dviejų trečdalių balsų daugu
mos, nes už pasiūlymą buvo 
paduota 263 balsai, prieš — 
166.

Respublikos apsaugos akto 
galiojimas išsibaigs šių metų 
liepos 22 dieną, ir kadangi jo 
pailginimas buvo atmestas, tai 
po liepos 22 dienos buvęs kai- 
rezis Vilhelmas, gyvenąs trėmi
me Olandijoj, turės teisės grįž
ti į Vokietiją gyventi.

Vidaus reikalų ministeris, 
socialdemokratas Severing, pa
reiškė, kad netrukus jis pasiū
lysiąs naują respublikos apsau
gos įstatymo projektą.

URBAN A, III., birž. 2«. — 
Vakar čia rado pasikorusią 
moteriškę, Mrs. Minne Wick, 
51 m. amžiaus. Manoma, kad 
ji nusižudė gavus proto pami
šimą. Prieš keletą metų jos tė
vas taipjau pasikorė.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; vidutiniška 
temperatūra; lengvi mainąsis 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 60° ir 74° F.

šiandie saulė teka 5:17, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 1:15 
ryto.

Kaina 3c

Dvylika kitų moterų mirtinai 
apdegė Įvykus spiegimui Ce
chu fabrike 

—*—•• 
/BRATISLAVA, •čcehoslov?,- 

kija, birž. 28—Hoerners Dur- 
jmay kompanijos gurno fabrike 
Įvyko benzino sprogimas. De- 

1 šimt moterų darbininkių žuvo 
liepsnose, dvylika kitų taip 
skaudžiai apdegė, kad tur būt 
irgi nebeišliks gyvos.

Telefono ir telegrafo vielos 
apidinkėj buvo sprogimo nu
trauktos, dėl to nebuvo galima 
prisišaukti gaisrininkų nei ki
tos pagalbos.

Oro katastrofos
Pilotas užsimušė, Miss Gentry 

skaudžiai sužalota

VVESTBURY, N. Y., birž. 28.
Jų aeroplanui nukritus neto

li nuo čia į medį, aviatorius 
Jack Ashcraft užsimušė vietoj, 
o jo draugė, aviatorė iMiss Vio
la Gentry, smarkiai susižalojo. 
Ji buvo nugabenta į ligoninę, 
be sąmonės. Abidvi jos rankos 
nulaužtos, viena dagi dviejose 
vietose.
Pilotas ir mechanikas žuvo 

lėktuvui nukritus z
SOUTH BENĮ), Ind., birž. 

j 28. — Vakar vakarą netoli nuo 
čia užsiimiAč pilotas .1. I-'. Park- 

j hi’i] ir mechanikas Leigli SeHcr, 

jų aeroplanui nukritus žemeli 
M 2,000 pėdą aukštumo.

' Du armijos lakūnai pavojingai 
sužaloti

MITCHHLL FIELD, N. Y., 
— Šiandie rytą netoli nuo čia 
nukrito iš 2,000 pėdų aukštu
mo, ore užsidegęs, armijos ob- 
servacijos aeroplanas. Kap. 
M- Balfour ir serž. Berry pavo
jingai sužaloti.

10 asmenų sužeisti bu- 
so ir auto kolizijoj

| ISTROUDSBUIRG, Pa., birž. 
“28. — Ties Scotrun, 12 mylių į 
i vakarus nuo čia, susidūrė bu- 
sas su sedanu. Dešimt asmenų 
buvo sužaloti, kurių septyni ta
po pargabenti čia į kauntės li- 

Igoninę.
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Lietuvių Aviatoriai Atidaro Skraidymo Sezoną

Chic.jos Lietuvių Vyties Ae
ro Klubas rytoj, birželio 30 die- 
ną atidaro Skraidymo aeropla
nais sezoną aerodrome lies 87- 
ta ga l ve ir Harlcm Avenue. 
Skraidymo instruktorius bus 
kap. St. Darius. Skraidvmas

Lovestone, Amerikos 
i komunistų galva, iš

mestas iš partijos
Kaltinamas dei nekl a u s y m o j 

Maskvos “dėdžių” ir intriga- 
vimo prieš komunistų inter
nacionalą

_ į
NEW YORKAS, birž. 28. — i 

Amerikos komunistų partija pa-, 
guliau padarė taip, kaip jai Mas-j 
kvos diktatoriai įsakė: išme-|
te lauk savo buvusį vyriausią 
vadą i»r sekretorių — Lovesto-1 

rne’ą. I

Lovestone kaltinamas tuo, | 
kad jis intrigavęs prieš komiu-1 

! temą (komunistų internaciona- i 
lą), nepildęs Maskvos įsakymo 

; įsteigti vienybę Amerikos ko- 
i munistų partijoje ir kad jis j 
daug prisidėjęs prie sukėlimo Į 
tų kivirčų, kurie pasireiškia par
tijoje.

Įdomiausia čia yra tai, kad 
1 dar tik neseniai įvykusioj ko
munistų partijos konvencijoj j 
Lovestone turėjo savo pusėj di-i 
dėlę daugumą!

j --------- ------- j
Susikirtimai stude n t ųj 
monarchistų su policijai

Berlyne
BERLYNAS, birž. 28. — Ma- 

ni.festtaci j os>e VersalSs tai
kos sutartį šiandie Berlyne ne- 

; išvengia kautynių gatvėse. Ne
žiūrėdami, _kad viešos demon- 
stracijos yra policijos užgintos, 
Berlyno universiteto studentai 
mdnarcilistai demonstravo gat
vėse, rėkaudami: “šalin Versa
lės smurtą,” “Šalin kiaulišką!

i respublika” ir panašiai.
Susikirtimų su policija įvyko 

Unter den Linden ir kitose vie-

Audra padarė daug ža
los Indianoj

KENDALE, Ind., birž. 28.— 
šiaurinėj Indianos daly praeitą 
naktį siautė smarki audra, pa
dariusi nemaža žalos. Sugrio
vė trobų, išvartė telefono ir te
legrafo stulpų, išlaužė medžius 
taip, kad keliai ir gatvės buvo 
užversti.

ir orlaivių apžiūrėjimas prasi
dės 9 vai. ryto, o programas 2 
vai. po pietų. Lietuvių Aero 
Klubas įsitaisė naują aeroplaną, 
kuri užsisakęs Colorado Springs, 
GoJo., kap. St. Darius ir Ben
D’ržius (matomi ‘šiame paveiks- sezono atidaryme.

Francuzų koresponden
tas prigėrė maudykloj

NEW YORKAS, birž. 28. — 
Štandish Arnas yicšbuly, Brook- 
lyne, rado savo kambario mau
dykloj prigėrusį Ernestą Bour- 
diną, Paryžiaus laikraščio “Pe- 
tit Parisien” korespondentą 
Ne\v Yorke.

Jugoslavai šve n č i a 
Ferdinando užmušė

jų atmintines
SARAJEVO, Jugo s 1 a v i j a, 

birž. 28. Juigoslavai šiandie 
šventė atmintines asmenų, ku
rie lygiai prieš penkioliką me
tų čia nušovė Austrijos didku- 
nigaikštį Ferdinandą ir jo žmo
ną tikslu išvaduoti Serbiją iš 
Austrijos jungo.

Tas Ferdinando nušovimas 
buvo, kaip žinia, didžiojo karo 
priežastis.

Atmintinių apeigose, laikyto
se ties didkunigaikščio Ferdi
nando nužudytojų, studentų Ga- 
vrilo Principo ir Nadel'ko Cha- 
brinovičo, kapais, dalyvavo dau- , 
gybė žmonių, kadangi jugosla
vai laiko juos savo tautos did
vyriais.

Ispanija paliauja pra
puolusių Atlanto skridi- 

ku ieškojus
MADRIDAS, Ispanija, birž. 

28. — Ispanijos vyriausybė sa
kosi padarius visa, kas buvę ga
lima, surasti aviatoriams, maj. 
Ramonui Franko ir jo trims 
draugams, kurie, išs'kridę per 
Atlantą į Ameriką prapuolė ke
lionėje į Azorų salas. Del to 
vyriausybė nutarė tolesnius ieš
kojimus paliauti.

Kom. Byrd rado pietuo
se 20,000 ketvirtainių 

mylių žemės
WASHIMiTONAS, birž. 28. 

— Komandorius Richard E. 
Byrd, ekspedicijos i pietų aši
galio sritis vadas, radio; pra
neša laivyno departamentui, 
kad tolimuose pietuose jis su
radęs nežinomą žemę, arti 20,- 
000 ketvirtainių mylių. 

lėly) parskrido j Chicagą. Be 
šio aeroplano yra dar trys kiti, 
kurių savininkai yra atskiri 
Lietuvių Aero Klubo nariai. Lie
tuvių Ąero Klubas kviečia lietu
vius, ypačiai jaunuomenę, skait
meniniai dalyvauti skraidymo

Illinois valstijoj bus 
įvestas priverstinas 
mokslas kalėjimuose

  
X • <

Kiekvienas bemokslis kalinis tu
rės mokytis skaityti rašyti: 
mokyti kaliniai bus moky
tojai

SFR1NGFIELD, III., birž. 28. 
Rodney Brandon, valstijos vi
suomenės gerovės direktorius, 
skelbia, kad visuose Illinois vai
stijos kalėjimuose bus įvestas 
priverstinas, mokslas visiems to
kiems kaliniams, kurie, nemoka 
skaityti rašyti. Mokytojai bus 
parinkti geriau pasilavinę žmo
nės iš pačių kalinių tarpo.

Valstijos priedermė, sako 
Brandcn, yra paimtą į kalėji
mą žmogų pamokyti ir pala
vinti ne taip, kaip jis pats no
rėtų pasi.lavinti, jei butų laisvėj, 
bet taip’, kaip jis turi būt pa
mokytas ir palavintas.

Direktorius Brandon sako 
taipjau, kad nuo šio laiko kon
taktas tarp pirmakarčių ir įgu
dusių kriminalistų busiąs griež
tai užgintas.

Kiekvienas kalinys, vyras ir 
moterys, turėsiąs astuonias va
landos dienoj 'dirbti, arba astuo
nias valandas mokytis. Kas tu 
rosiąs darbą dirbti, o kas mo
kytis, išspręsiąs kalėjimo virši
ninkas. Daugumai kalinių tek- 
šit} ketni'ios vulandos o
keturios mokytis. Visiški 
beraščiai turėsią kasdien eiti 
mokyklon astuonias valandas, 
kol busią pasiruošę aukštesniam 
laipsniui.

Direktorius Brandon apskai
čiuoja, kad 15 nuoš- kalinių 
valstijos kalėjimuose nemoka ne 
skaityti nė rašyti.

1

10 Meksikos maištinin
kų, jų tarpe vadas, 

nukauti
MEKSIKOS MIESTAS, birž. 

28. — Iš Durango Miesto pra
neša, kad susikirtime ties San 
Miguel dėl Mezouital, Durango, 
su federalinės kariuomenes da
limi buvo nukauti dešimt maiš
tininkų, jų tarpe maištininkų 
bandos vadas Alberto de Mo
ras. Banda buvo išvaikyta.
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Lietuvos Naujienos
Amerikiečio automobi

lis įlūžo tiltan
PANEMUNĖLIS, Rokiškio ap. 

— Su pirmąja ekskursija iš Ghi- 
cagos amerikietis Juozas Rim
bą atsivežė ir automobilį. Ne
toli savo tėviškės automobilis 
įlūžo tiltan ir gerokai apgedo.

Baisi nelaimė kasy
klose Čilėje

Įvykus sprogimui, 8 darbinin
kai užmušti, 17 sužaloti, kai 
kurie mirtinai

ANTOFAGASTA, Čilė, l.irž 
28. Chile Exploration kom
panijos Chuųuigamata kasyklo
se šiandie įvyko sprogimas, ku
rio, kiek žinoma, astuoni dar
bininkai buvo užmušti, o septy
niolika sužaloti.. Penki sužalo
tųjų tur būt nebeišliks gyvi.

[Buenos Airėse gauta iš San
tjago telegrama skelbė, kad 
sprogimo Chuųuigamaita kasyk
lose buvę užmušti du šimtai 
darbininkų.]

Australijos aviato r i a i 
atlėkė j Sing-apurą

SINGAPŪRAS, birž. 28. — 
Aviatoriai kap. Kingsl'ord-Smth 
ir trys jo draugai, skrendą iš 
Australijos į Angliją, šiandie 
atlėkė į Singapūrą.

Švedų lakūnas sugrįžo 
atgal į Islandiją

REIKJAVIKAS, Islandija, 
birž. 28. — Švedų lakūnas, kap. 
Albin Ahrenbeng, kuris vakar 
buvo išskridęs ils čia į Grenlan
diją, motorui pradėjus ges4i bu
vo priverstas grįžti atgal

Viso pasaulio liuteronių 
kongręsas Danijoj

KOPENHAGA, Danija, birž. 
28. — Vakar čia prasidėjo viso 
pasaulio liuteronių kongresas, 
dalyvaujant 800 delegatų, ku
rių 50 nuoš. sudaro amerikie
čiai.

Įregistravo smarkų že
mės drebėjimų

Chicagos Universiteto obser
vatorijos seismografas vakar 
rytą įregistravo smarkų žemės 
drebėjimą, turėjusį įvykiti apie 
7,600 mylių tolumo nuo Chica
gos, pietų vakarų krypty.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

Baisi Palangos žve
jų nelaimė

Prigėrė 11 jaunų vyrų. Liko 
skurde nelaimingos šeimos

KLAIPĖDA. — vi. 11. (Ri
ta). — Apie ištikusią Palangos 
pakrantėj nelaimę papildomai 
sužinota, kad žvejai buvo išėję 
jūron iš trijų vietų, būtent, iš 
Palangos, šventosios ir Karli- 
ninkų prieplaukų. Iš viso buvo 
išplaukę apie 20 valčių. Dau
guma jų buvo burinės ir tik ke
turios turėjo motorus. Beveik 
visų 11 paskendusių žvejų la
vonai jau bangų išmesti į kran
tą. Visi jie, išskyrus vieną, ku
ris turėjo 50 metų, buvo dar 
jauni vyrai nuo 28 35 metų 
amžiaus, vedę ir turėję šeimas. 
Nelaimingų aukų lavonai visi 
pamėlynavę, sutinę ir marguoja 
žaizdomis. Ūkusių šeimų padė
tis be galo varginga. Tokios 
didelės nelaimės musų pakran
tėj jau senai nebuvo.

KLAIPĖDA. VI. 10. (Elta). 
— Šiomis dienomis Palangos 
žvejus, kurie buvo su savo val
timis išėję j jurą žvejoti, išliko 
didele nelaimė. Staiga kilus 
audrai, esantiems apie 30 jurų 
mylių nuo krantų žvejų lai
vams nebuvo jokio galimumo 
grįžti į krantą. Žvejų likimas 
iki šiol dar nežinomas. Juo 
tarpu yra tiktai žinių, kad au
dros motu žuvo 11 žvejų.

Kaip teko iš jų patirti, juroj 
audrr.9 metu turėjo būti apie 
20 laivų. Audros metu vėjo sti
prumas siekė 8 balų. Žvejų lai
vai buvo taip greit išsklaidyti, 
k?d išgelbėtieji net negali nuro
dyti kurion įpusėn vėjas nune
šė jų draugų laivus. Tačiau 
jie nurodo, kad kilus audrai, 
tuojau buvo apverstos 3 val
tys. Spėjama, kad buvusieji 
ten žvejai visi žuvo. Į Palan
gos krantą išmestas vienas lai
vas su pririštu prie jo žvejo la
vonu.

Kauno radio tik po 
nams

Beveik visoje Lietuvoje kai
miečių tarpe yra nepasitenkini
mo dabartiniu radio veikimu. 
Daugumas žada radio panaikin
ti.

Radio veikimas prasideda 21 
valandą vakare, kai visi nuo
vargio kaimiečiai jau eina gul
tų. Pageidautinas butų radios 
veikimas nuo 19 v. 30 min.



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, birž. 28, 1929

Tarp Chicagos
liauti dievą, ar šeštadienio va
kare, tai susilaukus daugelio 
prašymų nuo savo kostumerių. 
sankrovos vedėjai nutarė laiky
ti sankovą, atdarą šį sekmadie
nį (rytoj), kad tiems tūkstan
čiams žmonių, kurie gali pirk
liauti tik sekmadieniais, duoti 
progos nusipirkti už nepapras
tai žemas kainas visokių sau 
reikalingų daiktų dėl 
Ketvirtos išvažiavimų.
reikmenys dėl žmonių, namo ar 
stalo čia parsiduoda už daug že
mesnes kainas, negu kur kitur.

............... .

Viskas nauja: naujos lubos, naujas kabinetas, nau
jas speakeris l)ynamie, be jokio triukšmo.

Modelis 91, už

Modelis 92, už

Modelis 72. už

Modelis 71, už

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

—D

North Side
Bus linksmas išvažiaviųias
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Kontestas
NAUJIENŲ PIKNIKE

RUGPIUČIO-AUGUST 4 D, 1929
Černausko Darže

*38
APLIKACIJA

.V.'Ap ■ 1

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

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”.

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47th St. ir Ashland Avė.

ljj(^ Gerai žinomas bankas tarpe lie- 
tJ'tuvių visoj Amerikoj savo stipru- 

, mu ir geru patarnavimu.
“IVEST SIDE’S GREATEST CLOTHIERS”

TURNERBROS
« ĄF AT tmOSEVM.T

Lietuvių___ ||

Beethoveno konser
vatorijos mokinių

koncertas ! kontesič.’ 
------- i auksinį mc 

konservatorijos

rkytoją p. Pocių, taipjau pagyrė 
tėvus, kurie leidžia savo vaikus 
mokintis muzikos. Tik gaila, 
kad jis ne lietuviškai kalbėjo.

Gūžiai daniavo Ant. Feravi- 
čiute, už ką gavo gelių bukie
tą. Smuikuoja Jonas Bikus. 
Pianą skambina Bichard Roma-

Inas, su p-nia Saar prie antro 
piano. Romanas yra pasižymė
jęs pianistas, gavęs medalių 

, pgjr šį metą laimėjęs 
ų, kaipo geriau- 

Beelhoveno Muzikos Konser- sias konservatorijos mokinis, 
veda- Dainuoja Chiarles Sveinciskas. 
įvyko lai geras tenoras ir jau toli 
Lietu- dainavime pažengęs. Smuikuo

ja Milly Kazlauskas; smuikų 
jaunų valdo lengvai. Pianą skambina

kytojos diplomą gavo Teresa 
RlukaRė. Medalių — auksinių 
ir sidabrinių ir pagiri mo laiš
kus gavo daugelis mokinių. Iš 
pačių jaunųjų aukso medalį ga
vo Juozukas Balakas. Nėra ste
bėtina ,nes ir teyas yra didelis 
muzikes mėgėjas ir gabus mu
zikantas, tad ir vaikai yra lin
kę prie mdzikos.

12th Sreet Store bus 
atdara ši sekmadenį

vatorijos, p. A. Pociaus 
mos, mokinių koncertas 
trečiadieny, bhž. 26 d., 
vių Auditorijoj.

Koncertą atidarė 7
berniukų ir 2 mergaičių smuikų (’harlotle Quiss.
choras, kuris veliant mokytojai į Labai gražiai sudainuoja vic- 
Lulu Raben gražiai išpildė po- ną dainą Gcnevieve Getling 
ra muzikos kurinių. Po to se-, (šidiškaitė), kuri W. Andre\vs 
kč. smuiko, piano ir dainavimo prskamibinus pianu, vN tiek 
labiau išžengusių mokinių. | gražiai dainuoja duetą su Ona 

Dainavo II. Kople\vski, pianu Pestininkaite.
Dalvdinl A. Pociui. Smuikavo Pabaigai Tvresa Plukailė ir 

pianą skambino mokytojas C. Gaubia labai ge- 
Kaip smuikiniu-, i ai paskambino dviem pianais,

kė, taip ir pianistas yra maži, Koncertą baigė p-nios Poci.e- 
bet abu pasirodė labai gerai, nes vedamas mergaičių choras, 
Dainavo Pranas Skamarakas. i labai vykusiai padainuodamas 
Iš jo ateity bus geras daininin-Į porą dainelių.
kas. Dar pianu skambino Sil- Po to sekė dalinimas diplo
pija Lenkaitė, smuikavo Char-Jmų ir pažymėjimų. Piano mo
les Barthosh, pianą skambino i

Soija Andruškaile
Adv. Borden-Bagdžiunas pa-: 

sakė kalbą apie muziką ir mo- j

Aldona

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1.

2.

6

8.

{stokit Dabar
Veltui legalis 
se reikaluose. 
Veltui 5 dienų 
dalininkams.
Veltui 30 dienų 
dauninkams.
Veltui 60 dienų 
dauninkams.
Veltui
Gaukit 
kaina. 
Gaukit 
kaina.
Gaukit 
na.
Grupė advokatu visuomet patar- į 

nauja nuo 9 iki 9 valandos patar
ti jums.

J METAMS $3 METAMS,

City of Chicago 
Landlords Ass’n

patarimas visuo
perspėjimai
perspėjimai
perspėjimai

Notaras.
sau paskolas

sau apdraudę

9.

pigesnei

pigesne

sau anglis pigesne kai-.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

SLA. 226 kp. jaunuolių sky
rius Bijūnėlio choras rengia iš
važiavimą j Jefferson girias ne
dalioj, birželio 30 d,

Šis išvažiavimas bus kaip ir 
sezono užbaigimas, nes ir musų 
jaunuoliai turės atostogas. Bet
gi atostogos bus trumpos, nes 
ir laike atstogų musų jaunuo
liai ketina stropiai lavintis, 
kad tinkamai prisirengus prie 
ateinančio rudens ir galėjus 
duoti publikai gražiausį progra
mą. Jau visiems gerai žinoma, 
kad North Sidės jaunuoliai yra 
gabus, todėl pereitą žiemą net 
ir iš kitų miestų turėjo pakvie
timų išpildyti programus ir 
publika, kiek galima buvo pa
tirti, visur jais buvo patenkin
ta. Todėl dabar visi privalome 
atsilankyti i išvažiavimą, kad 
paakstinti musų jaunuolius dar 
daugiau veikti ateinantį sezo
ną, nes kiek girdėjau, ateinan
tį rudenį savo pirmą parengimą 
ketina turėti su gražiu vaidini
mu.

Tad visi bukite šiame išva
žiavime.

So A^illlrind A V [ SpedaUatM Odyme chroniškų ir nauju U 
zAOllltllltl * a V • JeJ K1U neiraiAjo jumtu išgydyti, staliau 

. kyklt pas mane. Mano pilnas iAegzaminavl- - ------ ------ ----------------------- —--------- | atidenk jU8(J ukrą jr jei apgl. 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuria neklaus just} 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys po 
galutino itėezamluavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blrd^ netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

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

nuo 10 iki 1 oo pietų.

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

City
4650-52 So. Ashland Avė. .

teises už $2.

of Chicago Landlords

Perspėjimas
Mes apiaikemc informacijų, kad kai kurie 

agentai vaikštinėja pas lietuvius ir mėgina pri
kalbinti juos investuoti savo pinigus j stakus ir 
bonus, prižadėdami aukštus nuošimčius. Neku- 
rie tų pasiūlymų yra visiškai beverčiai, ir todėl 
mes patariame Tamstom atsilankyti į musų 
bankų ir leisti mum išekzaminuoti tuos pasiu- 
limus—tatai Tamstom nieko nekaštuos.
Ponai Sedemka, Jagminas, Rimkiewicz, Žabelio 
ir Mickiewicz, visi lietuviai, dirbantys musų 
Banke, yra pasirengę Tamstoms visuomet nuo
širdžiai patarnauti.

9

Peoples National Bank
and tjrust Company

47111 STREET AND ASHLAND AVENUE

Narys Fedcral Reserve Syste'in 
Reguliaris Narys Chicago Clėaring House Association

The 12th Street Store, prie 
Roosevelt ir Halsted gatvių, de- 
partamentinė sankrova nesiel
gia kaip niėkurios kitos pana
šios sankrovos, bet savo san
krovą uždaro paprastais vaka
rais, kad savo darbininkams 
duoti progos tinkamai pasilsėti.

Tečiaus kad ne visi gali pirk-

URA!!!
NaujasMajesticRadio

TIKRAS 
Taupimas

K

!|g|

r

r Os
Anniversary

Jus visada rasite TURNER BROTHERS kainas 
žemesnes tų kurie prašo vidurmiesty. Ir laike 
šio išpardavimo mes dar daugiau numažinom,

Tūkstančiai naujausių siutų. Tų garsių išdirbimų pasirinkimui iš 
KUPPENHEIMER, GOODMAN & SUSS, G. G. G., 
SIMON ACKERMAN, FASHION PARK AND OTHERS

$40 iki $45 
SIUTAI Už 

*29
$55 iki $60 

SIUTAI Už 

s46

Šitas yra vie- 
verčios—teikia-

žemiau musu reguliares kainos, 
nas iš aktualių ir didžiausios 
mos atsitikime, kada nors buvo pasiūlyta pub
likai.

$47 iki $52 
SIUTAI Už

$65 iki $70 
SIUTAI Už 

$54

Vaikams Siutai ir
Dvejos Kelinės

Pardavimo kainos yra veikiančios 
musų vaikų drapanom taipgi, šim
tai naujausių ir dailiausių pasi
rinkimui ir su dideliu sutaupymu. 
Visokių mierų.

$15 iki $18
vertės

$12.00
$23 iki

<$20 iki $22 
vertės

$15.00
$28 vertės

$18

$137.50
$167.50
$125.00
$110.00

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

Tel. Boulevard 4705

Gražuoliu

NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI 
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois.

konteste. Esu metų amžiaus; pėdu

colių ūgio; sveriu svaru. Gimiau

(miestas). Užsiėmimas

Vardas pavardė

Adresas
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UNIVERSALS
CHATTER COLUMN
A Column by, for, and of the members of the 

Universal Lodge S. L. A. No. 344.

Many things both good and 
bad we are about to tell you 
now,

About some members of»our 
acted—crovvd—the way they 

Boy and Hovv!
If there is more you’d 
know, 1’11 tell you vvhat

Come, join our club, 
have some fun and 
thing or tvvo.

—M. Maskoliūnas.

likę to
to do—

you’ll
learn a

Our outing to the Sand Dunes 
vvas ųuite a success in spite of 
the clouds that bedecked the 
sky till late in the afternoon. 
‘Old Sol’ tried hard to penetrate 
the gloomy clouds so he could 
clothe us in his health giving 
rays būt did not suceed. 
had, there vvould have
about tvventy youths and about 
as many of the opposite sex 
joyfully suffering from an 
acute case off sunburn.

unselfish vvork of these tvvo 
fellovvs that helped to make a 
perfect day.

Briefly this is vvhat happen- 
ed.

Seven tvventy A. M. found us 
leaving Bridgeport vvith about 

' tvventy on board. Mr.. T. Ged- 
vvill brought a portable while 
Mr. J. Rebokas furnished the 
latest song hits. Only one or 
tvvo of the girls vvore stockings, 

, būt they did bring coats and 
svveaters. It vvas a bit chilly 
that morn and everyone 
frisky and full of pep.

We reached seventy-first 
Western at eight o’clock
spent half an hour enlarging 
eur merry mad crowd. All were 
laughing, shouting, singing ant 
dancing or jumping about. J. 
R. and T. G. staged a comic act 
in the center of seventy-first 
Street by trying to sėt up a 
tvvo piecefolding chair. It seems, 
being funny is natūrai vvith J 
R. After 
galio n can

was

and
anc

been

VVe wish to thank Mr. Wm. 
Matulaitis for his splendid work 
as cook, vvaiter, fire tender and 
what not. Also Mr. Kaulas fer 
his perfect cooperation vvith Mr. 
W. M. Mr. W. M. secured the 
truck for us and also drove it. 
Mr. J. K. acted as agent and 
purchased all our food and re- 
freshments. It vvas thru the

picking up a five 
off ice cream at 
and^Halsted Street 

for the Dunes. It
ont
or 

sat
the

SERGANTYS
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Rosa, dykai, dėl bile kurios 

ligOH ar silpnumo.
Jus 
Dr.

geriausivėliausi ir 
Amerikos Ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydymo 
Akų, Nervų, 
jo, Odos, ______
Pūslės, šlapimosl ir 
visų Privatinių 
gų. Specialia i 
maa de) vyrų,__
rie kenkia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 
sėkminga prakti k a 
ir tukstanėiai 
dytų pacientų 
užtikrinimas, 
pacientai bui 
mi veiksminga, 
ma mokestis 
prieinama, 
žaaties jo 
ganėiam 
neaveikuino.

Pasitarimas 
laikoma. Tai i 
sės prievolių, 
kreipki! Aiandie 

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

kertėj Monroc St.. Crllly Building. lm 
kit elevatorių iki penkto augAlo, kam
barys 600 dėl vyrų, kambarys 503 dėl 
moterų.

SIAME

Chronl- 
Krau- 

InRdtų,

I Ll- 
gydy- 

ku-

metą ,
' ' J v * •***- 
išify- 
yra/ 
kad ’ w i i, » »y<lo- speciallntas 

ir tu-kmintrai. Jo Ima- 
yra žema ir kiekvienam 

LenKvi išmokėjimai. IA prie- 
Imamos temoa niokeatine. ser

bei tėra reikalo nepaisyti savo

dykai, paslaptie pilnai iA 
n< ul.ditla jokių iA jūsų pu- 

Neatidėilokil. bet atsi- 
pasitarti apie sveikatų.

we headed 
is impossible to mantion 
fourth of vvhat happened 
the way out there. Some 
on the beams that spaned
truck, others on the sides, or 
the fenders and even on top oi 
the cab. Some sang, othen 
shouted or cooed and cuddled 
Those that did not go, missec 
the time of their lives.

After having reached out 
destination we nuloaded every- 
thing and settlad in a sihal 
valley. There vvas a Sanc 
Dune on the East, South and 
West of us, vvhile on the North 
we ovcrlooked a. small limpic 
lake. Su.rrounding the lake 
there v/as a continuous ridgt 
of Dunes that sheltered it from 
the wind. When settled, 
played buil, went svvimming, 
h'ked and did vvhatever vve 
vvished to do, and did it to 0U1 
hearts content. Nobody went 
to svvim in Lake Michigan be
cause it vvas too 
\vater vvas warm 
camped along side 
(xcellenl svvimming 
Būt the air vvas 
emerging from the 
large fire vvhich
crackled dried us in no time 

, Gee, it felt fine by that ole

N«M- 
Pane<l6 

valančio* 
a va

1 vai.
Ir 

nuo
įlomiu 
liais. 
yra prailginto 
karo.

dėl

25 METAI
PAČIAME 

valandos: Kamile 
11) iki

10 iki 6.
po pint. I 

Subatomis 
10 ryto iki

cold. Th< 
in lake w, 
cf, creatinc 

conditions 
cold wher 
water. A 

roared and

VISUOMET YRA GERAI TURĖTI

SACCOUNT
Atidaryk savo saving account dar šiandien ir padek kas 
savaitę ai- mėnesi dali savo uždarbio, greit busi maloniai 
nustebintas pasekmėmis.
Turėk visus banko reikalus su tuo dideliu West Side 
Banku

Kur. pasidžiaugsi darydamas biznį,
Kur yra nustatytos tam tikros bankinimo valandos 
zitoriu patogumui,
Kur yra užtikrintas draugiškas patarnavimas ir

Kur yra kalbama jūsų gimtąją kalba.

Mokame 3G už savings (taupmenas).

TheWest Side Trust& Savings
BANK

Roosevelt Road at Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

A Clearing House Bank 
Resources over $14,500,000.00

Banko valandos:

Utarninką ir Subatų, 9 vai. ryto ligi 8 vai. vak.
Kitomis dienomis, 9 vai. ryto ligi 3 vai. po piet. 

y? .. ... ........... :

fire, and 1’11 bet that not a 
sole would have given a niekei 
to be somewhere else. Yum! 
Yum! and did the ham and 
vveenies taste delicious after a 
swim. The pop touched the 
spot too. Later on we munched 
on oranges, candy and cracker 
jack; it’s true about that 
phrase, ‘The more you eat the 
more you want’. A few dwindl- 
ed away time canoeing or row- 
boating. Towards 
when everybody 
hausted of their
gathered about the 
consumed the lašt 
ham together with 
of marshmellows.

Everybody reached home 
safe and sound. There were no 
mishaps whatsavere. Bet every
one f eit sore nex day. And how. 
I know. Sore būt with happy 
spirits and soothing memories. 
Am

about something that happened 
lašt Sunday. You have time 
till next Saturday. P'lease vvrite 
something.

I right- chorus: Right!

HERE AND THERE 
AT THE DUNES

sundown 
seemed ėx- 
vitality we 

f i re and 
portion of

the lašt can

bound. It

It
is

sex
our

Then homeward 
rather cool coming back! 
wind crept in all the cor- 
and it seemed to- go right 
you. Everyone cuddled 

All was ųuiet

vvas 
The 
ners 
thru
to keep vvarm. 
except for an occasional song| 
started by Diek or Van. The 
vvriter had a very lovely little 
Miss to cuddle and to cuddle up 
to. And he vvould go thru the 
šame tactics he did that night, 
ten times a day if he had some- 
one likę that to cuddle up to. 
Yuo‘ know. First you lay on 
one side till it becomes numb, 
then, you crouch till your back 
feels likę it vvill brake if you 
straighten it. Next you try 
sitting up straight and the 
vvind wants to pull your shirt 
off and it creeps in all around 
you and chills you to the bone. 
Finally you both find a com- 
fortable position and Oh! what 
a grand and glorious feeling. 
Am I right Miss Ann A.?

Oh! it’s tight likę ihat. Yes. 
we vvere eramped because 
everybody sat on the floor of 
the truck. We’ll appreciate

likę the vveaker
stronger, two of
Diek and Ed were
by Vannie in a

looks
getting

‘he’ men,
overcome
wrestling mateh. Maybe it was 
the after effects of the night 
before that 
How about

The next meeting of the 
Universal Lodge will be held on 
July 1, 1929, at Gage Park, 55th 
and Western Avė., at eight 
o’clock sharp. ,

Everybody try to attend as 
very important discussions vvill 
be had as to vvhat doings vve 
vvill have for the summer. 
There vvill be other vital sub- 
jects also. Novv let’s have a 
100% attendance this month.

Suteikiame Paskolas Ant Na
mų Geriausiomis Sąlygomis

weakened the boys.

—M. M.
little

Tony
Our tvvo 

Stella and 
most of the time, 
pected of course.

One of our liveliest girls 
seemed unusually quiet. Now 
Annna we don’t believe it was 
a headache . Royce coudn’t 
corne along as the Marąuettes 
played in (irand Rapids that 
day. The telephone company 
mušt be getting much more pro- 
sperous judging from the time 
Ann spends talking to Royce 
each day. Sorry none of us 
would do, Sunday, Ann.

love birds, 
were cooing 
as was ex-

How is it Joe R. that, 
certain party just can’t 
singing love songs to you? 
looks likę you are keeping somė
ti) ing from u s.

that 
help

It

By the way, he turned out 
to be a hero, saving one of the 

from drovvning. Good 
Joe.

: frails 
work

T. alias Harold Teen, 
somevvhat. 

angry

Joe 
seemed distracted 

soft seats from now on. Well! Is yuor “lambs lettuce” 
vve enjoy suffering likę that vvith her “sugar plum”?
once in a vvhile. Wish everyone vvould vvrite

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

Satisfaction H
Guaranteed Ar

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

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

Jie apsaugos jusu akis, prašalins akiu
nuovargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Puikus 
Zylo-Shell V 
rėmai pagra

žina veidą

Dr. G. Serner
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ 

3265 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

■ CHVItORATIHO
H>ooo ro« convAi£sc,n’*

■ GOOD Fon THl HOM* I 
iV SWTN MvtAAGl CO- ii

tam-as. m..? •usssaNifl

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
■Jis yra rekomen- L
Iduojamas per

' Dr.B.McNicholas
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

J 

---------------- - ------------------------------------------ ------------ i------------------- -

This Sunday, June 30 the 
Universals vvill start against the 
White Stars of the West Side. 
The mateh vvill be held at 
Humbolt Park, diamond No. 1 
at 4 :00 P. M. The White Stars 
seem to be anxious to entangle 
vvith the Universals. The anxie- 
ty is just as great on the lat- 
ter team too. Looks likę a good 
game. Come on out girls. We 
need you.—J. T.

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

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Padėkite ^avo 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

2201W. 22 St., Kampas Leavitt St.
Banko valandos: Kasdien nuo9 ryte iki 4 p. p. 
(Jturnikais ir Subatomis nuo 9 ryte iki 8:30 vak.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Chevrolet Six Karams
Fisheris Suteikia

DIDŽIA PAŽANGA

Niekuomet visų automobilių in
dustrijos istorijos metu joks 
kitas taip žemos kainos karas 
neturėjo tokio puikaus statymo 
styliaus ir ypatybių, kaip nau
jasis Chevrolet Six.
Puikus naujieji karų bodies yra 
gaminami Fisherio, naudojant 
visą* desaino ir meno majestriš- 
kumą, kuriuo Fisherio vardas 
yra garsus. Linijos yra ilgos, 
žemos ir gracingos — sėdynės 
yra giliai kušinuotos ir luksu- 
rioziškai išmuštos — vidaus

kietosios dalys yra fasonuotos 
Ternstedto, ir finišai yra ma-* 
diški ir liustruoziški. 

I

Konstrukcijoj taip pat naujieji 
Fisherio bodies parodo žymią 
pažangą. Budavoti iš parinkto 
kietmedžio ir plieno—jie sutei
kia didelę pajėgą, ištvermin 
gumą, komfortą ir saugumą, ne
pasiekiamą jokio kito žemos kai
nos automobilio.
Aplankykit musų automobilių 
dile-rį šiandien. Damatykit ir ap- 
žiurėkit tą sensacingą naują 
Chevrolet Six.

The 
Roadster..
The
Phaeton..
The
Coupe....
The
Sedan....
The Sport 
Cabriolet.

*525

*675
*695

The COACH *725
ęPSZV asr DeU^erT ..... *595
5 9 5

......*545
All prlcetf.o.h. factory l'^Ton 

Flint, Michigan Cha»»i» witl>CabO JV

Ateikite ir Pamatykite Šiuos Sensacingus Naujus Automobilius
Atlankyki! arčiaus} Chevrolet Vertelgų

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsiląnkysit pas mus ar pas kitus* 
Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

SOUTH SOUTH— (Contlnued) WE8T—(Contlnned)
F. L. Crawford Motor Salei 

0321 Cottage Orove Avė. 
Witte Motor Sales 

Blue sland, III.
Schtiller & Hafner Chevrolet Co. 

4741 Cottage Grove Avė. 
Spooner Motors. Ine. 

Harvey, Iii.
McManus Motor Sales 
0711 S. Western Avė.

Michigan Avė. Chevrolet Co. 
2234 S. Michigan Avė.

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avė.

A. J. Oosterbeek Motor Co. 
7S41 S. Halsted St.

Orme Bros. & Sheets Motor Co. 
052!i Cottage Grove Avė. 

Superlor Motor Sales 
<1043 S. Halsted St.

Selp Chevrolet Company 
8022 Commcrclal Avė. 

Warme Motors, Ine. 
Chicago Helghts, III. 

Argo Motor Company 
B211-1S Archer Avė.. Argo, IU.

Young & Hoffman 
1709-11 W. 95th St.

Ashland Avė. Motor Sules 
6I3O-42 8. Ashland Avė. 

Normali M. Barron Chevrolet 
Sules 

2330-13 W. lllth St. 
Baunuin Chevrolet Sales 

3310-20 Archer Avė. 
Caley Brothers 

10038 S. Michigan Avė.
NOKTU 

Uptown Motors Corporation 
4859 Broa <lway 

IVescott-^choiiInu Company, Ine. 
1215 Chicago Avė., Kvanstoa 

Aibany l*ark Motor Sales 
3102 Lawrence Avė.

Blameuser-Kgan Chevrolet Hales 
N lies Center, III. 

Dės -I’lahies Motor 
Dės Plalnes, IH.

Mllwaukee Avenue Motor Sules 
2504 Milvvaiikce Avė.

WEST

(o.

Smart Chevrolet 
lai Grunge, 

Dea riaiiit-H Valley 
Lemont,

Company 
IH.

Motor Sales 
III.

West Auto Sales 
2032 Hashlngtou Blvd. 

DrIJe Motor Sales 
0628 Roosevelt Road. Oak Park 
George W. Durst - Chevrolet Co. 

741 W. Jackson Blvd. 
Klmvvood Purk Motor Co. 

Elinwood Park, III. 
Fivek’s Hales A Service 
2-132-40 S. Kedzle Avė. 
Kecnan Chevrolet Sales 0823-211 W. 22d Mt.

Klng Motor 
Maywood, 

Lewls Auto 
3400 Ogden 

Murray Service A 
062 Madison St., 
Ray O’Connell 

4025 W. 
Harry M. Reid 

5815 W. 
Roosevelt Motor 
3838 Roosevelt 
R. & N. Motor 

0827 Ogden Avė., 
Taylor Chevrolet 

Melrose Park, 
E. H. Fleck A Company 

Hinsdale, Illinois

m
Sales 
III. 
Sale* 
Avė. 
Motor Co.

Oak Park, Hl.
Motor Compuay

Mad Ino n St.
Motor Compaay 

North Avė.
Sales 
Koud 
Kalei 

HrrwyB 
Sales 
III.

ŠEŠIŲ CILINDERIŲ, O KAINA KAIP UŽ KETURIŲ
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• Kongreso pradžioje Franci j,os radikalų partija tu
rėjo vilties, kad socialistai šį kartą savo nusistatymą 
pakeis. Buv. premjeras Herriot rašė laikraštyje “Ere 
Nouvelle”, kad socialistų nutarimai daugeliu klausimų 
esą visai panašus i radikalų kongreso nutarimus, ir kad 
tas dvi partijas skirianti tik “stiklo siena”. Bet jeigu 
jiedvi nesusitarsiančios, tai nebusią jokios galimybės 
paimti viršų ant reakcijos.

Nancy kongresas šitas radikalų viltis sugriovė. Va
dinasi, kolkas pono Poincarė valdžiai gyvavimas užtik
rintas.

SENATVĖS PENSIJOS

M. VAIDYLA—“SANDAROS” 
REDAKTORIUS

rastis tvirtina, kad nėra jokio 
paaiškinimo!

Rusų patarlė sako: “žiuri j 
knygą, o mato špygą”.

ISTORIJOS KLAIDA

“Keleivyje” įdėta žinia, ku-

Kada Pietų Ašigaly 
Šilta Buvo

Pulk. Birdo ekspedicija Pie
tų ašigaly dabar per žiemą tu
ri laiko, nes šalta ir tamsu, tad 
šiltai ir šviesiai sėdėdami savo 
pasistatytuose nameliuose, be
siklausydami radio žinių ir mu
zikos iš Europos ir Amerikos, 
atliekamu laiku užsiima savo 
surinktų žinių klasifikavimu ir 
aiškinimu.

Patirta, kad Pietų ašigalio 
sausžemis yra maždaug tokio 
didumo, kaip Suvienytų Valsti
jų ir Kanados žemės krūvoj su
dėjus. Labai mažai dar ištirta. 
Yra didžiausi kalnynai ligi 10,- 
000 ir 15 000 pėdų. Dabar vi
sa ta didžiulė žeme apdengta

čių rųšių buvo prisitaikę gy
venti net ledų gadynei užėjus. 
Ir dabar penguinai, palaukia 
kol praeina žiema-kelių mėne
sių speiguota naktis, ir atėjusį 
“pavasariui”, penguinienė deda 
kiaušinį tiesiai ant ledo, tada 
tuojau paima nuo ledo ant sa
vo kojų, ir kojomis suspaudus 
bei pūkais pridengus išperi 
penguinuką. Tame perėjimo 
darbe lygiai dalyvauja “vyrai”- 
penguinai, ratomis pakeisdami 
savo pačias. Dar kas tyrinė
tojus stebina, kad penguinai ir 
šnekasi savo tarpe labai pana
šiais žmonių kalbai garsais. 
Apie penguinus ir jų elgesius 
daug yra rašę ir pasakoję net 
pirmieji Pietų ašigalio tyrinė
tojai.

Visa kalnų formacija ir le
dynų (gletčerių) sunešti ak
mens slenksčiai bei išvagoti ra- 
vai ir bedugnės rodo, kad tas 
kontinentas turėjo visai tokį 
pat ledų periodą, kaip ir visi 
kiti kontinentai. Laukiama, kad 
ateinančios “vasaros” tyrinėji
mai atneš daug naujo ir iškas 
ne vieną paslaptį, gal būt daug 
pakeisdami ir dabar esančias 
gyvybės atsiradimo bei pirmų
jų apgyventų kontinentų teori- 
jąs. — J. P.

Šiemet 27 šteitų legislaturose buvo Įnešta įstatymų 
sumanymai apie senatvės pensijas. Keturios legislatu- 
ros — Minnesotos, Wyomingo, Utah ir Californijos — 
tuos sumanymus priėmė ir dabar jie yra Įrašyti į įsta
tymus.

Illinois valstijos, New Jersey, Texas, Washingtono, 
Nebraskos ir Delaware legislaturose senatvės pensijų 
bilių priėmė vieni rūmai, bet jisai nepatapo įstatymu, 
kadangi antrieji rūmai jį arba atmetė, arba nepriėjo 
prie balsavimo.

Šiandie Jungtinėse Valstijose jau dešimtis šteitų 
turi senatvės pensijas: California, Colorado, Kentucky, 
Maryland, Minnesota, Montana, Nevada, Utah, Wis- 
consin ir Wyoming. Tiesa, kad Įstatymu nustatytos pen
sijos dar yra labai mažos ir sujungtos su įvairioms ap
sunkinančioms sąlygoms. Viena tų sąlygų yra ta, kad 
pensiją gali gauti tiktai asmuo, ilgai išgyvenęs toje pa
čioje valstijoje.

Bet vistiek šioks-toks progresas jau yra padarytas. 
Reikia tikėtis, kad netolimoje ateityje ir kitos valstijos 
priims senatvės pensijų įstatymus ir kad laikui bėgant 
jie bus visose valstijose pagerinti. Tokiam turtingam 
kraštui, kaip Amerika, butų gėda nesirūpinti likimu 
darbininkų, kurie dėl senatvės nebepajėgia užsidirbti 
duoną.

A.L.T.S. sekretorius praneša, 
kad, p. J. Pronskui pasitraukus 
iš “Sandaro” redaktoriaus vie
tos, ją ėmė redaguoti p. Mikas 
Vaidyla.

Naujas “S.” redaktorius yra 
jaunas ir gabus vyras. Jisai 
daug darbavosi jaunuolių orga
nizacijose ir nuo SLA. 36 kp. 
persiorganizavimo yra jos sek
retorius.

ŽINANT, NEREIKIA MELUOT

KAS KALTAS, KAD ŽMONĖS NESIšVIEįčIA

Tarpe Kauno oficiozo ir opozicinės spaudos kilo gin
čas, ar yra sveika visuomenei, kad valdžia varžo žmo
nių laisvę. Opozicijos spauda nurodo, kad politinės lais
vės panaikinimas nukreipė žmonių palinkimus linkui 
visokių nešvarių raštų skaitymo ir prisidėjo prie krimi- 
nališkumo didėjimo. Valdžios organas tečiaus atkerta, 
kad žmones Lietuvoje sugadino ne dabartinė valdžia, 
bet palaida praeitis, kuomet politinės partijos riedavosi 
ir šmeiždavo viena kitą. Partiniai agitatoriai taip su- 
demoralizavę žmones, kad jie nemėgstą skaityti ką nors 
rimta arba klausytis gerų paskaitų.

Visgi, pasirodo, ir valdžios laikraštis pripažįsta,, 
kad rimtas kultūros darbas Lietuvoje šiandie nesiseka. 
Bet ar dėl to yra kalti tie laikai, kada Lietuvoje gyva
vo demokratinė tvarka, tai kitas klausimas. Vai. liau
dininkų dienraštis sako, jogei žmonės dabar neina pa
skaitų klausytis ne dėl to, kad jie nieku rimtu Besiinte
resuoja, bet tik dėl to, kad jas rengia vien tautininkų 
organizacijos ir katalikų veikimo centras. Kitos organi
zacijos negauna leidimų.

Kai Lietuvoje buvo politinė laisvė, tai pažangiosios 
politinės partijos ir kultūrinės organizacijos turėdavo 
klausytojų savo paskaitose daugiau, negu sutilpdavo 
svetainėse. “Anais laikais”, tęsia minėtasai dienraštis, 
“paskaitų rengėjų buvo labai daug ir jie suruošdavo 
paskaitas įvairiomis temomis. Šiandie7ir paskaitų ren
gėjai ir prelegentai kaž kur išnyko.” Ir laikraštis pata
ria ponams tautininkams pasižiūrėt “j savo tvarką ir 
praktikuojamą systemą ir į tai, kam pavedate valdymo 
pareigas ir kokia yra vedama jūsų politika.”

Neperseniai vienas f asistuojantis amerikiečių laik
raštis rašė, kad Lietuvoje tur būt esą viskas gerai, jei
gu senieji Lietuvos darbuotojai nekėlią protestų prieš 
esančią tvarką. Bet ar toki opozicinės spaudos rašymai, 
kaip aukščiau parodyta, tai ne protestai?

Dalykas tiktai tas, kad prieš lazdą protestai nedaug 
teveikia.

“Vienybė” mus mokina, kad 
visų konkordatų tikslas esąs 
vienodas: “susigerinti su popie
žium, kurį socialistai, paprastai, 
savo laikraščiuose keikia”.

Tai yra melas “number one”, 
nes socialistai savo laikraščiuo
se popiežiaus nekeikia. Keikti 
popiežių “Romos krokodilium” 
ir kitaip buvo paprotys tų laik
raščių, kuriuos redagavo arba 
leido Dr. Jonas Šliupas. O Šliu* 
pas yra ne socialistų, bet “Vie
nybės” autoritetas.

Toliaus yra netiesa, kad Prū
sų valdžios pasirašyta su papos 
atstovu sutartis (ji nėra pava
dinta “konkordatu”) turi tikslo 
“susigerinti su papa”. Jo tiks
las yra sureguliuoti tam tikrus 
bažnytinius reikalus valstybėje, 
kurie iki šiol (naujoje Prūsų 
respublikoje) nebuvo suregu
liuoti. >

Rašydamas apie Prūsų “kon
kordatą”, Brooklyno fašistų or
ganas aną kartą bandė įrodyti, 
kad ta sutartis su bažnyčia 
esanti tokia pat, kaip ir Volde
maro ir Smetonos pasirašytas 
su Vatikanu dokumentas. Ir 
kodėl tad, girdi, socialistai vie
ną konkordatą smerkia, o ant
ro ne. Tuo gi tarpu yra fak
tas, kad tarp Prūsų sutarties 
su bažnyčia ir Lietuvos tauti
ninkų vyriausybės pasirašyto 
konkordato yra didžiausias skir
tumas. Pastarasis, pav. sutei
kia didelių privilegijų dvasiški- 
jai mokyklų reikaluose, o Prūsų 
sutartyje apie mokyklas nėra 
net užsiminta.

“Vienybė” šito fakto dabar 
neužginčija. Ji pirma tvirtino, 
be to, kad Voldemaras su Sme
tona pasielgę, santykiuose su 
bažnyčia, taip pat, kaip ir Mek
sikos valdžia, kuri irgi daranti 
taiką su bažnyčia. \Šito savo 
melo j ir dabar jau nedrįsta kar
toti, nes iš laikraščių visi žmo
nes žino, kaip Meksikoj užsi
baigė kova tarpe bažnyčios ir 
valdžios, ir iš tautininkų orga
no pasakos jie tik pasijuoktų.

šitiek melų pripasakojusiai 
“Vienybei” mes galime duoti 
draugišką patarimą: Nežinant, 
nereikia kalbėti; o žinant, ne
reikia meluoti! 

----------- -----
SKAITO IR NESUPRANTA

rioje sakoma, kad Lynn’o mies
to (Mass.) policija surado pas 
žmones apie 2,000 galionų vy
no ir tą visą “Dievo dovaną” iš
vertė į “surpaipę”.

Jeigu policija taip butų da
riusi tais lakais, kai “draugas” 
Vidikas su “draugu” Stilsonu 
lindo į “surpaipę”, bėgdami iš 
‘Kovos” redakcijos, tai šių gar
sių “revoliucionierių” žygis ne
būtų buvęs taip nemalonus. Na, 
ir “Laisvė”, kurią šiandie Vidi
kas redaguoja, gal neturėtų 
kio nešvankaus kvapo.

LIETUVOS BIUDŽETAS

to-

Apie Voldemaro vyriausybės 
paskelbtą valstybes pajamų ir 
išlaidų sąmatą (biudžetą) 1929 
metams “Liet. Ūkininkas” rašo:

“Į akis krinta 403 tūkstan
čiai nesamam Seimui. Vidaus 
reikalų ministerijai paskirta 
24,67 mil. litų, t. y. apie pus
antro milijono litų daugiau, 
negu buvo išleidžiama 1928 ir 
1927 m. ir apie pustrečio mi
lijono litų daugiau, negu bu-\ 
vo išleista 1926 m. Vien ap
skričių viršininkams ir poli
cijai laikyti yra paskirta 15 
mil. litų (14,942,000), be to, 
dar 1 mil. 740 tukst. litų 
atskirai policijai • Klaipėdos 
krašte. Krašto apsaugos mi- / misterijai paskirta apie 350 
tukst. daugiau, negu pernai 
buvo išleista (49,354,000 lt.) 
ir beveik 10 mil. daugiau, ne
gu 1927 m. išleista. Kitoms 
ministerijoms bei įtsaigoms 
yra paskirta maždaug tiek, 
kiek buvo pernai arba ma
žiau.

“Daugiausiai nukentėjo že
mės ūkio ministerija. 1928 ši 
ministerija buvo gavusi be
veik 45 mil. litų, o šiems me
tams jai tepaskirta vos 25 
mil. litų, t. y. visa 20 mili
jonų mažia’U, negu 1928 m. ir 
net 5 mil. mažiau, negu buvo 
išleista 1926 m. Taigi šiemet 
žemės ūkio reikalai paramos 
iš žemės ūkio ministerijos tu
ri gauti mažiau”.

Nors tautininkų valdžia gi
riasi tarnaujanti ūkininkams, 
bet žemės ūkio reikalams išlai
das ji mažina, o kariuomenei ir 
policijai didina.

Kariuomenės reikalams Vol-' 
demaras skiria 10 mil. litų dau
giau, negu buvo išleista 1926 
m., prieš perversmą. Biudžetas 
rodo, kad karininkai šiandie yra 
tikri Lietuvos “bosai”.

storu sniegu ir ledais, tik kal
nų šonai dalinai juoduoja, kur 
sniegas nesilaiko. Geologinis 
sluoksniavimas dar tik pradėta 
tirti. Rasti Graham žemėj au
galų ir gyvūnų suakmenėję pa
laikai (fossils), rodo kad da
bartinės klimato sąlygos Pietų 
ašigalyje yra išimtinos, ir kad 
pirma Kambrinio periodo ta 
pasaulio dalis turėjo šiltą kli
matą. Surasta taip pat to kra
što paukščių penguinų protė
vių palaikai, kurie parodo, kad 
prosenovėj penguinų butą daug 
didesnių, kurie taip pat stati 
vaikščiojo, kaip ir dabartiniai, 
kurie savo žmogišku elgesiu ir 
“draudingumu” senai jau ste
bino ir linksmino ten nuvyk- 
stančius tyrinėtojus.

Rasta' taip jau, kad tenai gy
veno daug rųšių sausumos pau
kščių., kol toje šalyje buvo šil
tas oras, ir kad daug tų paukš-

Petras Babickas

Talismanas
Aukso gėlė

Plaštakėle
Pražy dėjusi lankoj,
Prie rJntano

Talismaną
Slepia prieaušrio angoj.

Eit, ar neit keliu užburtu 
Laimės vogt?

Juk vistiek reikės ją gauti 
Atkovot!

Tamsią naktį, grudžią naktį 
Burtų pievoj taip baisu. 

Aęh, kad rasčiau laimės 
sagtį

Iš dausų...

Tai šypsotųs visai žemei 
Veidas mano.

Sužinotų ir pasaulis 
Talismaną!

GĖLIMAI DINGO
“Theif River Falls, Minn., May 8. 

Mano sūnūs atnešė man iš miesto 
Trinerio Kartaus Vyno ir visi mano 
gėlimai dinj>o. Net svaigimai išnyko. 
Širdingai ačiū! Mrs. Josephine Hou- 
fek.” Ar jus galite įsivaizduoti ge
resni jrodyma gerumo

Trinerio Kartaus Vyno?
Bandyk jį, jus galite gauti .ii kiek
vienoj aptiekoj. 40 metų reputacijos 
to nepalyginamo pilvo toniko yra 
geriausia rekomendacija.

Mes Turime!
NAUJA
Balansuotą-Unit Radio
Šitas puikus NEUTRODYNE-PLUS

LOWBOY tiktai

FRANCUOS SOCIALISTAI PRIEŠINGI KOALICIJAI

Nancy mieste pasibaigė Franci jos socialistų parti
jos kongresas, palikęs 'koalicijos klausimą neišspręstą. 
Bet tas faktas, kad kongresas išrinko valdybon vien 
tik kairiojo sparno atstovus, reiškia, kad partija ir to- 
liaus nesutiks dalyvauti valdžioje kartu su buržuazi
niais radikalais.

Dešiniojo sparno vadas, parlamento atstovas Re- 
naudel, prieš renkant valdybą pareiškė savo vienmin-v 
čių vardu, kad jisai Į valdybą neis. Tuomet partijos pir
mininku tapo išrinktas Leon Blum (kuris, be abejonės, 
yra gabiausias žmogus Francijos socialistų partijoje/) 
ir valdybos nariais visi kairieji. '

“Laisvė” sako, kad “Naujie
nos” pranešė apie viešų demon
stracijų draudimo panaikinimą 
Berlyne, bet kodėl tas draudi
mas tapęs panaikintas, jos ne
paaiškinusios.

Tuo gi tarpu ištraukoje iš 
“Naujienų” straipsnio, kurį pa
ti “Laisvė” pakartojo, skaito
me:

“Nutarimas yna pamatuoja
mas tuo, kad neramumai ir 
riaušės, kurie buvo keliami 
pirmiau, pastaruoju laiku pa
siliovė.”
Perspausdinęs šituos žodžius 

iš “Naujienų”, komunistų laik-

Bronislavos Poškaitės 
MUZIKOS STUDIA

Mokinama Piano, Smuikos, Saxa- 
phone, Klerneta, Kornetą, Trombone, 
Mandolinos, Gita
ros, Balai a i k o s, 
ant visokiu stygi
nių instrumentų, 
balsas lavinama, 
etc. Del platesnių 
informacijų kreip
kitės:

BRONISLAVA 
POŠKAITĖ

4262 Archer Avė.
Telefonas 

Lafayette 4787

Phone Virginia 2054 I

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo , 

<r KONTRAKTOR1US £ \
4556 So. Rockwell St.. Chicago. UL j

Screen Grid
$1*9.00 

Tu&m £*<rd
Balansuotas s tį
sta tymas stačiai 
revoliuciojiieriavo

toną, tolumą, parinkimą. lai
bai graži išžiūra. Pašaukit 
ar atvažiuokite, susitarsim 
dėl pademonstravimo jūsų 
namuose. Būtinai išgirskite 
naują Philco, kol pirksite bi- 
le radio. Kiti modeliai po $67 
iki $205.

General Radio 
Stores

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ
FADA-HOWARD-PHILCO

MAJESTIC IR KITI
3856 Archer Avenue

Pirkite Garantuota 
Angli ir Koksą

Jums nėra reikalo gembleriuoti perkant anglį ir koką iš 
Consumers Company, dėlto kad kiekviena tona yra pilnai 
garantuota kas link kiekybės ir pilnos vogos—tai turi pa
tenkinti, arba jei ne, tai mes atsiimame ir grąžiname pi
nigus.
Galite sutaupyti pinigus pirkdami tuojai/.
Paskambinkit FRANKLIN 6400 apie speciales vasaros 
kainas.

(onsumers ^ompany
Anglis—Koksas—Ledas—Statybai Medžiaga 

PIRKIT SAU ANGLIS PAGAL PATIKIMO.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Kaip komunistai išrišo Rusijos 
bedarbių klausimą

Patarlė sako, kad kuo toliau 
į mišką, tuo daugiau malkų. 
Taip yra ir su Roselando komu
nistais. .Juo daugiau jie kalba 
apie Lenino plaukus, tuo dau
giau apie tai sapnuoja.

Nesenai buvo komunistų “ko
respondentų” susirinkimas. Su
sirinkimas, žinoma, buvo slap
tas. Bet kur tu čia žmogus už
slėpsi, jei komunistai yra tiek 
užhipnotizuoti Lenino plaukais,

SPECIALIAI
DEL

5 iki 8 kambarių Namo

kad net ir gatve 'eidami viena® 
sau kalbasi. 9

Tame susirinkime komunis
tai tarėsi kaip jie patirs, ar jie 
yra lepšės. Mat “draugė” Ma
žeikienė laikydama Boselande 
prakalbas pasakė, kad Rusijos 
komisarai Amerikos komunis
tus vadina lepšėmis. Po ilgų 
ginčų nutarta, kad kaip tik gaus 
Lenino plaukų, tai tuoj va
žiuos j Jeffersono miškus ir ten 
visas lepšes badys Lenino plau
kais. Jei tos lepšės nepavirs, į 
baravykus, tai tikrai pasirodys, 
kad ir Amerikos komunistai y- 
ra niekas daugiau, kaip lepšės.

Iškeltas tapo ir kitas labai 
svarbus klausimas, 'būtent, kad 
su pageliba Lenino plaukų ko- 
munisitai pasidarys nemirštan
tys . Mat jei Leninas nebotų 
stebuklingas—tai jau senai bu
tų supuvęs, o dabar jis yra te
kis, kokis atsigulė į grabą. Tai
gi jei kas turės Lenino plaukų, 
tai -visiiorrve-t g-yveriLs ir .niekad 
nemirs. (Sako, kad Lenino plau

kai užauga po tris colius į die
ną, tai galima bus ajMlalinti jais 
visus komunistus ir dar liks už
tektinai visiems kitiems biz
niams. Pav., bus galima su 
jais ir tikrą revoliuciją Ameri
koje sukelti ir taip darbi nin- 
<us užhipnotizuoti, kad jie ir 
urvuose gyvendami manytų, kad 
jie gyvena caro romuose, kaip 
kad dabar yra Rusijoj. Todėl 
komunistai laukia tų plaukų la
biau, negu krikščionys Kris
taus.

to, kad jie paniekino Leniną. 
Jeigu butų Lenino plaukais ap- 
sibadę, tai nė vienas nebūtų 
miręs. Pamatysite, kaip mes 
subitinsinie biblistus: jie tik 
pliurpė, o mes tai įvykinsime. 
Žiūrėkite ,ar neuždarėm Auš
ros knytgyną? Uždarom dėlto, 
kad buržujai skaitė Izvcstiją 
ir akis mums badė. Rudavo nu
eik į Aušros knygyną, tai bur
žujai tuoj ir kiša į akis Izvcs- 
itiją ir rodo: štai, žiūrėk, kiek 
milionų bedarbių yra Rusijoj, 
kiek dešimčių tūkstančių be
darbių Maskvoj, kad Maskvoj 
eilių eilės stovi prie darbo biu
rų reikalaudami darbo ,kad ei
lių eilės grūdasi gauti nors 
Ibliuduiką sriubos. Šitokis čia 
daiktas, kad darbininkų šaly y- 
ra milionai bedarbių. Juk ten 
visi ir gyvena, tai kodėl negali 
būti bedarbių? Juk Amerika 
yra buržujų šalis, ir tai bedar
bių yra, tai kodėl negali jų bu- 
ti ikomunizmo šaly? Mes, ko
munistai, į darbą netikim tai,

V:

American-Arco
Boileriai ir Radiacija 

už bargeno kainas
Sistemos garantuotos ir 

įvedamos 
Apskaitliavimas patiekiamas

South-West Heating 
Company

3816 S. Kedzie Avė.

Viską apsvarsčius ir nutarus, 
atsistojo -tavorščius kilbasinin- 
kas ir taip į 
bilo:

susirinkusius pra-

? --Vyrai,

čių nelbemirs. 
šia? O kodėl

klausykit. ' Biblis- 
milionai gyveuan- 
Bet ar jių nemir-- 
jie miršta?- Del-

Tek Lafayette 0598

/ 1 i i. .R
Phone Boulevard 0179 
Nemeskit Šalin Savo

Senos Skrybėlės
Duokit ja Išvalyt ir Išprosyt, 

ir Pamatysit Skirtumu
Motery Dreses, Kau

tai, Skrybėlės
Kurias Mes Išvalom, Išriš Jums

Valymo Problema 
Mes Garantuojam Tai! 

Vyru Siutai Išvaloma už

$1.00
Valo

Little Star Hatters
Valvtoiai ir Dažytojai

3328 So. Halsted St.
Ateinam Paimti ir Parnešam V.------- __- __ Z

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

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

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

Žolei plaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Pjaunant galandas. Tik 
už ............................. 5.98

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III. 
Telefonas I>afayette 4689

Pilna Fizinė
ir Analitinė 

Egzaminacija

Tegul 
jums; 
NĖSK

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe

reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystės socialiu ligų, viduriu ir 
nervinio pairinio srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKŠIA LAIME

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. J&ckson Boulevard 

Saite 1615 
Phone Harrison 0150

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

kam dirbti, kuomet palys šalį 
valdome? Mes galime iš aukų 
įgyventi! Ve šventas tėvas ir
gi nieko nedirba, bet kaip pui
kiai jis gyvena. Popiežius gi 
gyvena ils aųkų. Tai kodėl ko
munistai negali taip įgyventi, 
kaip gyvena (popiežius ir kuni
gai? ‘

Apsidžiaugę, kad savo tarpe 
turi tokį suga'bų tavorščių, ku
ris pamokė kas daryli, kad dau
giau nebemirti ir taip lengvai 
išrišo Rusijos bedarbių klausi
mą, dėl kurio jie prakeikti bur
žujai neduodavo geriems ko
munistams ramumo ,visi žemai 
ki'lbasninkui nusilenkė ir vie
nu balsu ištarė: “Amen.” Susi
rikimas liko uždarytas.

—Stepnoas Str.

/— .................... .........
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi

AR JUMS REIKIA PINIGU? 
1-2 ir 3 MIMAMS 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 184a. Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, i?d.

Rusiškos ir Tur
12th STREĘT

Tel. Kcdzie 8902

3514-16 Roųsevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

rnr

KELKIS-KELKIS-KELKIS KAM ATIDĖLIOTI
Po dviejų mėnesių jums jau reiks namuose šilu

mos. Dabar laikas pradėti. Ilgiau laukdami gausite 
brangiau mokėti už tai. Ne tiktai reiks brangiau mo
kėti, bet galite to išvengti, leisdami mums įtaisyti 
jums šildymo plentus tuojau. Mes galim padaryti 
jums geresnį darbą ir duoti geresnį patarnavimą.

Paskambinkit mums, ar ateikit į musų ofisą ir 
musų inžinierius atsisėdęs su jumis, išrodys, kaip ga
lite turėti patogius namus šaltam ore, visai neapsun
kinant jūsų dienos reikalų. Mes duosime jums išsi- 
mokėjimui tiek daug laiko, kiek tik jus norite, ir ga
lėsite mokėti pamėnesiui tiek, kiek išgalėsite. Jei ga
lite ir mokate patys insistaliuoti šildymo plentą, tai 
musų inžinierius padarys jums skečą ir paskolins 
jums visus reikalingus instrumentus darbui pasida
ryti, be jokio

Padarykit Tuojau, Patys Savo Naudai
Mes taip pat turime visą sandelį plumbingo prietaisų labai prieinamomis kai

nomis. Taip pat tankus, heaterius, geso boilerius, automatiškus heaterius, pompas, 
paipas ir fittingus.

Leiskit mums pamėginti, kol kur kitur pirksit, ir pamatysit, kad mes esam 
kaip tik tie žmonės, ir kad jus galit mums tikėti. Kiekvienas daiktas, kurį pirksit 
pas mus, jei nepatiks, mes arba išmainysim į kitą, arba mielai grąžinsim pinigus.

Kai pamanysit eiti ir pamatyt mus, bukit tikri, kad atėjot į tikrą vietą.
Musų vieta yra ant bloko tarp 21st ir 22nd Sts., gatvės rytu pusėj, pusės 

bloko ilgas geltonas namas, mūrinis, su dideliu užrašu ant namų:

M. LEVY 
2117 South State Street

Atdara vakarais iki 8 vai. Telefonas i visus departamentus
Atdara nedėliojnis iki 1 valandos po piet Calųmet 0642-0643-0644-0645
______________ Mes Kalbame Lietuviškai ________

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

arti New York Central geležinkelio , Saginaw 4847

COMPANY

MES MOKAME CASH

S67.00
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.

GARSINTOS “NAUJIENOSE”

Night and Morning to kecp 
them Clean, Clear and Hcalthy 

Write f ar Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murinę Co., Dept. U. S.,9 E. Okio St.,Chic«;o

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

M. J. KIRAS
Užbaigė Naujų Namų 
Statymą Bridgeporte

Retai atsitinka tokia proga, nusipirkti namą to
kiomis išlygomis, kaip M. J. Kiro padaryta dėl 

darbininko žmogaus

M. J. KIRAS, Namų Statytojas
Paėmęs nuošimtį liepos 1 dieną — apgalvok gerai ir pirk sau namą. 

Namas atneš jums daug didesnius nuošimčius ir suteiks didesnį malonu
mą gyvenime jums ir jūsų šeimynai.

Penkiolikę šimtų įmokėjęs nupirksi naują, modernišką, gražų namą, 
o likusią paskolą lengvai rendoms išmokėsi.

2 lubų^ aukščio, su aukštu anglišku skiepu, .2 gyvenimų, po 5 kam
barius, su vėliausios mados įtaisymais. Aržuolo medžio vidus papuoštas. 
Aukštos rųšies porcelinės sinkos, maudynės ir lavatories. Metalinės vai
stams šėputės (Cabinet) su stiklinėmis lentynomis. Tile grindys maudy
nėse ir prieangiose. Valgyklos kambarių sienos išdirbtos su panels ir 
komisais. Ledaunyčių durys iš lauko. Mūrinis porčius iš fronto, cemen
tinės grindys. Stogas kalkėmis dengtas. Užpakalinis porčius privatiš- 
kai stiklais apdarytas. Prie namo priklauso curtain rods ir langų užlai
dos. Priekis skiepo prirengtas dėl gyvenimo. Skalbyklos su šiltu ir šal
tu vandeniu.

žemė apie namą išlyginta, tvora aptverta, žmogus nusipirkęs šį na
mą nereikalauja pridėti nei vieno cento. Kaina tik $10,800, ant 34th PI.; 
$11,800 ant Aųburn Avė. ir $11.800 ant Mospratt St.

Atmink, jeigu pats statytum tokį namą, tai kainuotų $2,000 dau
giau, negu kad pirksi vieną šių namų.

žinok, kad kitos tokios progos nėra Chicagoj, nupirkti tokį gražų 
ir gerą namą už tokius pinigus.

Nesivėlink, ateik į musų ofisą kuogreičiausiai ir pasirink sau vieną 
iš šių namų.

M. J. Kiras
3335 South' Halsted Street

I
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Atidarys maudyklas

Nuskriaudė 150 lenkų
paso

nausis
Tirščiausis!
Geri ausi s!

mirė.

Dideli Lotai

šeštas augštas

Main Floor

nuo

MODERNIŠKI
10 vai

200

Main Floor

Main Floor

Trečias augštas

ŽADINAMIEJI 
LAIKRODŽIAI

'5 šmotu Rauktu 
FIRANKŲ SETAI

10 dienų kale ji man už 
kito atstovavimą teisme

Du tebeserga, bet veikiausia pa- 
sveiks, 
si rodę 
ženklai

NAMAI PANAIKINO 
PEČIUS.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Motery šilko Chiffon 
Full-Fashioned 

PANČEKOS

Del viso vidaus darbo 
Išdžiuvęs labai blizga 
Specialiai įkainuota.

Penktas augštas

ic ir 60c Plytos 
ŠALTAK OŠĘS

Puikioje Apielin 
kėje -- Pigiai

Capone bando išsiliuo 
suoti iš kalėjimo

Plėšikai mirtinai 
vė aptiekorių

Reguliarės $1 vertės. 
Specialiai nupiginti. Ne 
daugiau 1 pakelis.

Main Floor

ARMOUR’S V E R I- 
BEST CORNEI) 

BE E F 19c
No. 1 ketvirtainės blo
kines. Ne daugiau 4 
kostumi.eriui. Kiekviena

W. DiVi
du jauni 
študentiš. 
Schreiner 

šovė

Paklausk savo grocerio arba skambink 
THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

VAIKŲ NAINS’OOK 
UNION SIUTAI 19c 
Reguliacijos, ar juos- 
menio stiliaus. Atdaros 
kojos dėl berniukų, 
blumerių apačios sty- 
liai dėl mer g a i č i ų. 
Kiekvienas

75 politikieriai neteko 
džiabo

Padaryti iš geros rų- 
šies voile, aptrimuoti 
su spalvuotu rayon ir 
2 colių apraukimu. 
Dvigubas viršus su 2 
colių apraukimu. Pri
taikinti raikščiai. Kol 
jų išteks.

Penktas augštas

BALTAS ENAMELIS 
*4 galiono 
93c

Turės peštynėmis 
spręsti ginčą.

Kadangi miesto advokatas 
Etteilson negavo priedinio pa- 
skirimo $100,000 jo ofiso vedi
mui, tai kad sumažinti išlaidas 
jis pašalino iš darbo apie 75 
politikierius, kurie dirbo jo ofi-

buvo, nežiūrint koronerio pa
šauktų nuodų žinovų ir darytų 
plačių tyrinėjimų, tai prisiėjo 
tėvus paliuosuoti.

Stori, dvilinko siūlo 
kokybės, su ružavais, 
mėlynais, ar aukso 
spalvos pakraščiais. Ne 
daugiau 12 kostumie- 
riui.

Trečias augštas

70x80 Nashua Plaid 
RL ANKETAI 

Vertės iki $3.25

$1.85 
kiekvienas

įvairių spalvų kletkos. 
Nepaprastai sun kaus 
svarumo — kiekvienas 
sveria 214 sv. Parda
vimui kol išteks 200.

Penktas augštas

Skani, smetoninga. Jū
sų parankumui parsi
duoda dviejose vietose 
—■ Pirmam augšte ir 
Pirmo aUgšto balkone.

Pirk tuojau ir pradėk išsimokėjimą, nes 
Spalio balansu galima padaryti mėnesi
nį išmokėjimą

Ed\vin M arko w.sk i, 1658 
\vaukee Avė. ir jo žmona 
na liko pripažinti sveiko 
to ir tapo paliuosuoti. .Jų 
vaikai mir

šeštas augšta

Birželio 30—Sankrova atdara: 9 valandų ryto iki 4 vai. po pietų

Laikome ant stako

Ideal ir Red Jacketed Boilerius

prie 'įideč^

Prieš South Chicagos teisė
ję Immenhausen liko atvesti 
Mansford VVhite ir Wm. .John
son kaltinami, kad jie tarpusa
vį ginčą bandė išspręsti kum- 
ščiomis. Teisėjas išklausęs jų 
ginčo irgi neįstengė jo išrišti ir 
įsakė, kad jie nueitų South Chi- 
cago YIMCA. salėn, užsidėtų 
pirštines ir kumštynėmis patys 
ginčą išspręstų.

kaltinami 
drau- 

istalv-

81x90 COLIŲ PA
KLODĖS 89c 

Iškarpytos, ar h e m- 
stiteh, baltos kaip snie
gas, apsiulėtos. Ne 
daugiau 3. Kiekviena

VYRŲ UNION SUIT 
$1.00 vertes 

49c
Balto ar eeru spalvos 
bovelniniai, su trum
pomis rankovėmis, iki 
kojų riešu. Didumo 36 
iki 46. Biski netobuli.

Main Floor

nuskriaustieji 
žmonės atsikreipė į teismų ir 
pareikalavo jo paliuosavimo, 

tvirtindami, kati jis apsimesda
mas bepročiu bando išsisukti 
nuo 'teismo atsakomybės. Vė
liau jis tapo pripažintas sveiko 
proto ir prieš ji jau yra užves
ta kelios bylos. Tikimasi, kad 
ateity tų bylų prieš jį bus už
vesta dar daugiau.

šilkas nuo viršaus iki 
apačios, chiffono ir 
Service chiffono svaru
mo. Visos pageidauja
mos spalvos. Tikrai 
geros, ar sub-standar- 
dai. bet be pataisymu. 
Didumo 8 iki 1014. 
$1.50 iki $1.95 rūšies.

Main Floor.

Heating Plant, bus didelė parama šei- 
yra ne tik patogus, bet ir svarbus 

palaiko vienodų šilumą. Namai be šil- 
r sunkiau parduoti, šildomo 
namo

GILETTE BLEIDAI
10 pakely

kalnie.
Visai baltos, ai 

gražiu spalvų
Main Floor

Instaliuokit moderniškų 
mynai. Šildymo plautas 
sveikatai, nes namas 
dymo plantų sunkiau išrenduoti 
planto instalavimas pakels jūsų namo vertę daug aukščiau 
už Heating Plant kainų. Mes galime jums instaliuoti Heating 
patys arba parduoti jums materiolų, suteikdami jums nemo
kamai pagelbų, kaip tai duodami jums planų, padėdami pa
tarimu ir paskolindami įrankius, visa tai be užmokesnio. Pa
skambinkit mums, mes atsiųsime patyrusi inžinierių padary
ti įkainavimų, nemokamai.

Trys pietinės miesto dalies 
maudyklos bus atidarytos šian
die, būtent Jackson, Calumet 
ir Tuley parkų.

šiandie taipjau'atsidarys mau
dyklos ir parkinkuose.

Reguliarės 49c vertes 
22x44 COLIU TU R 

KIŠKI ABRUSAI

Specializuojasi ant nervų ligų.
2346 W. 69th St., Chieago, III. 

Tel. Hemlock 1881
Baigės Naprapatijos Kolegiją 
Illinojuje. 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 tonsiliųs ir 

goiterj.
Tik šeštadieniais pasitarimai vel

tui ir mandagus.
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po piet, 6 iki 8 vak.

I'rrnk P. Danisch, buvęs al- 
dermonas, o vėliau buvęs mies
to klerkas, liko vėl patrauktas 
teisman. Prieš jį jau daug by
lų užvesta deki įvairių len
kams padarytų skriaudų. Kaip 
manoma Jis nuskriaudė dau
giau kaip 1'50 lenkų šeiminę, 
išviliodamas iš jų įvairiais ne
teisingais budais tarp $35,000 
ir $100,000. Niekurios šeimines 
per jį visa saVo tūrių, prarado- 
Dar daugiau žmonių jis apgavo 
rinkdamas pinigus ir prižadėda
mas nupiginti jiems taksus.

Danish buvo uždarytas į be-

Nesenai buvo padarytas puo
limas Club Alabam, prie Chi
eago Avė. ir Kušli Šit., kur su
imta daug žmonių už gembleria- 
vima. Užlaikytųjų to urvo bu
vo Willi:am llarrington.

Kai suimtiesiems reikėjo sto
ti Į teismų, tai prisiėjo padaryti 
varddšaukis. Iššaukta Harring- 
tonų, atsiliepia plonas balselis 
‘“Čia,” 'kuomet 
llarrington turi 
Teisėjas pašaukia 
siundyti. Tasis 
prisipažysta, kad jis yra James 
(Lai Ii gan.

9x12 Milu Pamušti 
KAURAI 
$5.98

Storos kokybės milu 
pamušti su nauju bliz
gančiu užbaigimu. Tile 
ir karpetų patterno. 
Visi turi pakraščius. 
$9.50 vertės.

Penktas augštas

Dr. P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS

Vaikų skalbiami 
KNICKERS 
35c

Padaryti iš tamsiai pil
ko bovelnos audeklų, 
8 iki 16 metų didumo. 
Gerai sukirpti ir gerai 
pasiūti. Kol jų išteks.

Main Floor

ja p neš v??nų eiga retų garsini 
mą, kad verčiau siekti cigaretę 
negu saldumynų. Esą tai pa 
neigimas virėjų «ugaibumo pa
gaminti skanius dezertus, taip 
jau gadinimas biznio, nes ta 
kenkia dezerlų pardavimui.

Garantuoti laikrodžiai 
su skambaliuku viršu
je. Enameliuoti mėly
nai, žaliai ar raudonai

Chicagos virėjai -priėmė re
zoliucija, kuri bus pasiųsta vi
sos šalies virėjams, raginanti 
visus virėjus protestuoti prieš 
amerikiečių įprotį rūkyti laike 
vr’gio- Tas dalykas esąs labai 
kenksmingas virėjams, nes rū
kydami žmones negali suprasti 
ir Įvertinti gero virėjo darbo.

Rezoliucija taipjau protestuo-

SOUARE DEAL PLUMBING SUPPLY HOUSE
1725 So. State Street Visi telefonai Calumet 5200

Atdara Vakarais iki 8-tos—Nedėliomis iki 1 imi pietų.

ARMOUR’S VERI- 
BEST SLICED HA- 
WA1IAN PINEAPPLE 
No. 214 dydžio bleki- 
nės, aprybota 4 kos- 
tumieriui. Specia 1 i a i, 
blekinė po

(’/i dalį įmokėti, o kitus lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais).

Nusipirk nuo musų lotų Spring 
Forest, III. (Willow Springs), pa
sistatyk sau namų ir gyvenk pui
kinusiai, kaip kiti šimtai lietuvių 
jau gyvena. Atsilankyk tuojau i 
musu subdivision ofisų.

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

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

Phone Republic 8899
SUBDIVISION OFISAS
Archer Avė.

Spring St.
(14 mylios i vakarus 

Kean Avė.)

Spring Forest,
(Willow Springs) 

Ofisas atdaras kasdie nuo 
ryto iki 7 vai. vakaro

Phone Willow Springs 61

Tas puikus Bath-ruimio įrengimas buvo parduo- Kifl
damas už $60.00, dabar už ................................ y*lwivU

Prasideda Subatoj, Birželio 29
Sankrova atdara: 9 vai. ryto iki 7 vai. vakare

Inventorius bus daromas už dviejų savaičių ir stakas turi būti greitai sumažintas. Tai 
pasiekti geresnio budo dar nesurasta, kaip griežtai nukapoti kainas.

Kad duoti visai Chicagai ir priemiesčiams progų dalyvauti šituose pigumynuose ir pri
sirengti prie Nepriklausomybės Dienos

Sankrova bus atdara

Mil-
Ver- 
pro- 
trys 

nuo užsinuodijimo.

Apkaltino 16 šunų 
lenktininkų

Nunuodytų vaikų tėvai 
paliuosuoti

CIGARETAI
OLD GOLD

LUCKY STRIKE
CHESTERFIELD

CAMEL
cigaretų kartonai

KAVA
Parinktinė, šviežiai 
džiovinta Santos. Ne 
daugiau 4 svarų, po

Virėjai nenori, kad vai 
gydanti rūkytų

žinoma, kad 
stiprų balsę, 
tų žmoigų pa- 

pasirodo ir

Cicero viešpačiui Al. Capone, 
kuris dabar Sėdi Pennsylvani- 
jos kalėjime, nuleistas už ne
šiojimąsi ginklo, dabar jau ban
do iš kalėjimo išsiliuosuoti. 
Teisme jis prisipažino 'prie kal
tės ir kalėjiman nuėjo savano
riai, bet turbūt jam kalėjimas 
nepaliko, kad dabar per kon- 
gresmanę Golder atsikreipė 
prie teisėjo reikalaudamas nau
jo bylos nagrinėjimo remian- 
li-es Ino, kad neleista jo bylą 
prieš jury nagrinėti, kad jo ne
išklausyta, kad neleista pasi
matyti su liudytojais ir kad, pa
galios, pats teisėjas nebuvo be
šališkas, bet buvo nusitaręs ji 
pasiųsti kalėjiman.

Didysis Piknikas
Lietuvių Auditorijos Bendrovės

JVYKS

Sekmadienį, Birželio-June 30tą, 1929
Chernaucko Darže 

79th Street ir Archer Avenue 
Pradžia 10-tą valandą ryte 

REO FLYING CLOUD MATE AUTOMOBILIS, vertės $1535.00, 
bus leidžiamas ant išlaimejimo šiame piknike.

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti KOMITETAS.

“Kodėl tu atsiliepei už H ar- [ protnamį 
ringloną?” klausia teisėjas.

“'Man brolis liepė.’’
“O įkas yra tavo brolis.”
“Aš nežinau.”
“Dešimt dienų kalėjiman

paniekinimų teismo.”

VAIKŲ BLIUZĖS
Little Wonder
Blue rūšies

59c
Su pridedamu, 
siutu sportišku 
rium. 
įvairiu

George Scheiner, 58 metų am
žiaus, tapo mirlinai pašautas 
savo aptiekoj, 5635 
sion St. Jį pašovė 
plėšikai, kurie buvo 
kai” apsirėdę. Kai 
bandė pasprukti, plėšikai 
į j j ir patys susėdę į automobi
lių pabėgo. Apie tai per radio 
tuoj taiuvo pranešta policijai. 
Pribuvo detektyvai, kurie rado 
Eiptiekininką be sąmonės ir nu
vežė jį į St. Anne’s ligoninę.

Atgavęs sąmonę Schreiner 
papasakojo, kad aptiekoje jis 
buvęs vienas, kaip įėjo bandi
tai. Jie paprašę patentuotų 
vaistų. Po to jie atkišę revol
verį ir paliepę iškelti rankas- 
Schreiner 'bandęs bėgti, Tąsyk 
banditai pradėję šaudyti. Kai 
aptiekiu inkas, mirtinai pašau
tas, sudribo ant žemės, banditai 
spruko pro duris ir susėdę i 
automobilių nuvažiavo Parksi- 
(ie Avė.

Vakar

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pamanyk Apie Tai
r Galite pirkt 1000 pėdų karšto vandens boilerį, pa

kankamų 5 kambarių namui už $80.00, tiek pat pigiai 
kiek mokėtumėt už anglinį pečių

$5.00 įmokėti

vai buvo areštuoti, bet kad ne- 
Pas tėvus irgi buvo pa- galima buvo surasti kokiais nuo- 

silpni apsinuodijimo I dais vaikai apsinuodijo, ir ko- 
Del vaikų mirties tė-’kia tikroji priežastis jų mirties

$1.25 gryno Šilko 
FOULARDS

59c .
Didelis pasirink i m s 
naujų spalvų pattem 
Garantuoti, kad skal 
sis ir nebluks spalvc

Trečias augštas

Grand jury apkaltino 
nu lenktinių rengėjų ir 
geibi ninku. Jie yra 
už suokalbį sulaužyti 
d ž i a n č i u s -gem ble ra v i m ą 
mus.

Meldžiame neštis mažesnius pakelius

Prieš - Inventoriaus Stako Mažinimas

SWIFTO,RATO S 
PIKNIKŲ KUMPIS 

18!4c
4 iki 6 svarų didumo 
Specialiai įkain uotą, 
svaras po

184c 
šeštas augštas

PLUM BINGO DEPARTMENTAS 
1000 pėdų karšto van- COH Hrt 
dens boileris, tik už 
Varome specialų pardavimų laike 
Birželio visokių Plumbing reikmenų. 
Garantuojant suseivinti jums 25 ligi 
50 procentų ant dolerio. Jei norite 
pirkt bile kokių Plumbing dalyku, 
pirma kol pirksit, paimkit musų 
kniiids

KALBAM LIETUVIŠKAI

Įiiif n Iii njlL

BOEUMĮR
MALT EXTRACT

MALSTSO ST. con: ROOSEVELT • ROAD
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Praėjo-prauže dvi paros. Jos 
buvo pereitą šeštadienį. Bet pa- 
rininkai išsiskirstė tik sekma
dieniui išaušus.

Ateinantį mėnesį vėl bus šau
nių parių ir visos jos bus Lukš- 
tos svetainėj, nes tai paranki 
vieta. Viena parė bus šauniau
sia. Ją rengia vieno vertelgos

dukterys savo tėvą sidabrinėms 
vestuvėms paminėti. Ji bus 
Liet. Liuosybės svetainėj.

Sekmadieny, jei nebus lie
taus, tai Improvement Kliub-as, 
turės savo išvažiavimą. Kas ne
turi savo automobilio, o nori va
žiuoti, teateina prie Lukštus, 
svetainės—bus kas nuveža dy-[ 
kai. Išvažiavimas bus labai! 
smagus, kaip kad ir kitais me
tais būdavo. Bukite visi. I

—Ir aš busiu.

Roseland

Rytoj, birželio 30 d., 4 vai. 
po piet, Palmer parke Golden 
Star kliubo jauktas los besbolą 
su Sodock and Aldeman jauktu. 
Tikimąsi turėti daug publikos 
ir taipjau gražų lošimą, nes abu 
jauktai yra vietiniai ir abu geri 
besbolo lošėjai. Kuris išeis lai
mėtoju sunku spręsti—pamaty
sime tai rytoj.—N.

---- o

_______ Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

Lietuvės Akušeres
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

A. MASALSKIS

Lietuviai Gydytojai
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--------

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--------

.........
GYDO >

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So./Ashland Avė.

PRANEŠIMAI
North Side S. L. A. 226 kuopos 

jaunuolių skyrius rengia smagų iš
važiavimo nedėlioj, birželio 30 d., j 
Jefferson giriose. Užprašome visus 
smagiai laika praleisti, o mes vai- • 
ginsime visus musų svečius.

Rengėjai B. S.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Ameriko
je No. 1. Draugai ir draugės, duo
du žinoti, kad bus šeimyniškas išva
žiavimas i miškus, 1929 m. 30 diena 
Birželio (South West corner Kean 
Avė. and Archer Avė.), senovės 
Blinstrupo darže. Važiuokite Archer 
Avė. karais iki nurodytos vietos. 
Meldžiu atsilankyti kuoskaitlingiau- 
siai. Sekretorius.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovė rengia metini Pikniką, kuris 
atsibus nedėlioj, birželio (June) 30 
d., lOta vai. ryte, Geo. M. Chernau- 
cko darže, 79th ir Archer Avė., Jus- 
tice Park, III. šis Piknikas bus vie
nas iš svarbiausiu, bus išlaimėji- 
mui Keo Flyinj? Cloud Mate karas 
verčios $1535.00. Visi atsilankė tu
rėsite progos ta laime pasiekti. Apart 
to bus viena iš geriausių muziku, 
kur galėsite gerai pasišokti ant ty
ro oro ir su savo draugais susitik
ti. Kviečia C. L. A. B. Komitetas.

S. L. A. 251 kp. išvažiavimas, 
šiuo pranešame Chicagos ir apylin
kės lietuviams, kjpl S. L. A. 251 
kuopa rengia išvažiavimų i Mount 
Forest, 111. giria, kuri randasi prie 
87th ir Maple Avė., tik viena my
lia nuo Keane Avė. i vakarus, ant 
87th St. Giria yra labai pavėsinga, 
tai kiekvienas i ši išvažiavimų at
silankęs galės smagiai laikų pra
leisti ir pasilsėti, čia yra grindys 
dėl šokiu, todėl suvažiavę galės link
smai pasišokti—pasilinksminti. Bus 
gera muzika, grieš visokius šokius. 
Tai bus sekmadieny, 30 dienų bir
želio. Malonėkite visi i šj puikų iš
važiavimų atvykti. O mes pasisteng
sime kiekvienų kuogeriausiai paten
kinti. Visus kviečia

S. L. A. 251 kp. Valdyba.
—

ŠI LOMI pranešame Chicagos iri 
apielinkės lietuviams, kad nuo liepos! 
8 d. pradėsime mokyti vaikus lie
tuviu kalbos —^skaitymo ir rašymo. 
Užsiregistruoti galima bus birželio, 
27, 29, 30 d., ir liepos mėn. 4, 6 ir 
7 d., 1929. šv. Marijos Lietuvių T. 
Katalikų Bažnyčios svet., pas kun. 
Stanislova Linkti, 3501-9, S. Union j 
Avė., Chicago, III. 

_________
KATALIKŲ BAŽNYČIA AMERIKOJ I

Nedėlioj šv. Mišios būna 10 vai. 
ir Suma 11 vai. ryto. Kiekvienų! 
dienų šv. Mišios būna 8 vai. ryto. I 
Bažnyčios kiti visi patarnavimai at-; 
liekami sulig padaryta sutarčių. Ka
talikų Bažnyčia Amerikoje yra vie-1 
na, kuri susideda iš prakilniausių 
lietuvių. Jos administracijos cent
ras ir-pamaldų vieta: Š125 So.! 
Barneli .\ve., Chicago, 111.

Arkivyskupas S. A. Gcniotis.

Draugystė Tėvynės Mylėtojų No. 1 
ant Tovvn of Lake laikys savo pus-! 
metinį susirinkimų nedėlioj, 7 d. 
liepos, 1 vai. po pietų, J. J. Ežerskio 
svet., 1600 So. Paulina St. Visi (Irau-' 
gai yra kviečiami atsilankyti, nes1 
bus daug svarbių dalykų apsvarsty
mui kas link labo draugijos. Už ne-, 
atsilankymų bausmė pagal įstaVus.

L. Turskis, rast.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

--- O-------

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 

reika-
Moderniška 

veltui.
Halsted St. 

III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

( 710 W. 18th Street
Canal 3101

---- o----

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

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
'"T" ---- ---  1 ---

IGN. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th Street
Tel. Boulevard 5203

1327 South 49th Court
Tel. Cięero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Phone „Grovehill Q264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHĖ 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

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. vakųrę

Rez. 3201 South WaIIace Street

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

DDR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietą.
4712 South Ashland A ve.

Phone Boulevard 7589----- o-----

Phone Canal 6222

DR.S. BIEŽIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER'

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St. 
/ ------o------

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4619 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752 
----- 0-------

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

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 

Rcsidence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

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.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį 
--o--------

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. Lafayctte 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.

DR. A. A. ROTU
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 vak. 
Nedėliomis ir šventad, 10—12 dienų

Advokatai

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 

vakarų, išskyrus ketvergų. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
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.

SLA 122 kuopos baske! piknikas! 
įvyks nedėlioj, birželio 30 d., Be- ■ 
vcrly llills miškuose; pradžia 10 v., 
ryte. Važiuokite Ashland avė. ka
rais iki <87, paskui paeikit į pietva-. 
karius. Visus kviečia

Rengimo Komitetas.
P. S. Nepamirškit užkandžių at-l 

sivežti.

Mokyklas
Educat tonai

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas koD 
rnokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokyklų dienomis Ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit, 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 

patarnavimų. 
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted
Street

Tel. Victory 
4088-89

4421 So. Rockwell St.

Albertas Clarence Baranauskis

Virginia 1290

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai pųtar- 
nauju dienų ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Mclrose 

Park 797

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėki t mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

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

Lietuviai Gydytojai

Phone Lafayctte 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 20G 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonus Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

GREITAI IR PIGIAI; 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOSj 
gramatikos, lintaksės, aritmetikos, ' 
knygvedystis, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia-1 
ma pradinį mokslą i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloj? 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lų. Savo būvį žymiai pagerinsite 
kai busite abelnai ir visose moksk 
šakose apsišvietę. J

Amerikos Lietuvių ' 
Mokykla

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 27tų dienų, 6:30 valandų 
vakare, 1929 m., sulaukęs 7 mėnesių amžiaus, gimęs Chicago, III., 
Lapkričio 29 d., 1928 m. Paliko dideliame nubudime motinų Pran
ciškų, tėvų Juozapų, dvi seseles Elena 14 metų, Adellų 9 metų, 
'broliukų Stanislavų 11 metų ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 
6621 So. Tahnan Avė.

Laidotuvės įvyks Liepos 1-mų dienų, 9tų vai. iš ryto iš namų 
į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Alberto Baranausko giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. į

Nubudę liekame,
TĖVAI, SESELĖS, BROLIUKAI IR VISI GIMINĖS'.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 

'r Patarnavimas.

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

Įvairus Gydytojai

J. F. Eudeikis Komp.
. ! PAGRABŲ VEDĖJAI 

į Didysis* Ofisas: į •
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletine šviesa ir diathermia

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
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. 18tli 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

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3200

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.
Pulhnan 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395_______ K

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Wcst Adams S’t., Room 21X
Telephone Randolph 6727 /

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rvto. Tel. Rcpub>*e 9G00

v7w. RUTKAUSKAS 
advokatas

29 So. La Šalie St. Rooni 730
Tel. Central 6300. Vai. 9—4.
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.
,  ■ - -

Phone Franklin 2460 *
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Salio Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street
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Automobiles Business Chances
Pardavimui BizniaiBusiness Service

Biznio Patarnavimas
Financial 

Finansai-Paskolos

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senui). Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted S t.

DEL svarbios priežasties turiu 
parduoti šią savaite Studebaker ka
rą 1927 m. $475.00. 3407 So. Morgan 
St., Boulevard 9421.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGI agentai vyrai ir mo
terys dėl senai išdirbtos naminių 
gyduolių jstaigos. Lengvas darbas, 
geras užmokestis. I). D., 1526 W.

PARDAVIMUI Chili Parlor, arba 
priimsiu partneri. 1726 So. Halsted 
St., Tel. Roosevelt 4234.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

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

Tel. Victory 7261

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS.
4309 West 63rd Street

Phcne Republic 7869

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotu rie
šuto medžio valgomojo kambario 
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 10 v. v., uedėliomis iki 
6 vai. v.

BL’ICK naujausias modelis Sport 
Turing Car, turiu parduoti, vartotą 
labai mažai. Originalės balloon tai- 
rės kaip naujos, keturių ratų bre- 
kai ir daug ekstra reikmenų. Pra
šau pašaukt nedėldienį. 3.349 W. 
Division St., netoli Homan Avė., 2 
apartmentas.

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARSIDUODA restoranas ir room- 
ing house, geri fikčeriai, pigi renda, 
ilgas lysas. Pardavimo priežastis — 
važiuoju į Lietuvą. 2.304 Blue 
Island Avė.

NAUJAS kampinis 6 kambarių 
bungalow ir trijų karų garažas; man- 
nysiu ant cottage, seną namą, lotą, 
bučernę, restaurantą arba, automo
bilio. 1

Ypatingas Bargenas

Personai
Asmenų Ieško

NORIU susirast moterj drauge su 
kuria aš galėčiau draugauti ir va
žiuoti ant vakacijos sykiu; vienai 
nuobodu. Tel. Grovehill 1664 arba 
rašykite i Naujienas Box 1002.

F. G. LUCAS and CO. 
4108 Archer Avenue 

Lafayette 5107

Zelvis Building Co 
GENERALIS 

Statom naujus 
mus, porčius, 
ma kaina.

GESO krosnys nuo $5. įmovos $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.

PAIEŠKAI} apsivedimui lie- 
tuvaitėą tarpe 30 ir 36 metų 
amžiaus. Meldžiu atsišaukti per 
laišką. W. SIMON, 1022 East 
55th Street, Chicago, III.

KONTRAKTORIUS 
ir taisom senus na- 

garadžius. Prieina- 
Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

BIZNIERIAI naudokitės. Pigiai 
parsiduoda sale. Geras dėl bile biz
nio. Lafayette 6036.

Fumished Rooms

PAIEŠKAI! merginos ar našlės 
dėl apsivedimo. Aš turiu gerų 'ūkį 
su visokiais vaisiniais medžiais. Tu
riu gyvulių ir 1300 vištų. Prašau 
rašyti su užklausimais; duosiu at
sakymų su daug išaiškinimų.

Box .322
Fairhope, Ala.

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

RENDON kambarys, be valgio. 
Matykit vakarais po 6-šiu ir nedė
lioję visa diena.

7037 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis išdirbtas per ilgus me
tus; cash daroma nuo $700 iki $800 
j savaitę. Aš išlaikiau 7 metus, pa
dariau pinigų, noriu važiuoti i Lie
tuva aplankyti. Renda pigi,
kambariai gyvenimui. Parduosiu 
pigiai. Gera proga norinčiam gero biz
nio. Augštos klesos apgyventa. 3533 
S. California Av. Tel. Lafayette 6355

4

RESTORANTAS parsiduoda, ge
ras biznis, gera apielinkė, 47s metų 
lysas. ’ Priežastis pardavimo, turiu 
2 bizniu. Garažas ir pagyvenimui 
kambariai, 4244 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2234.

PARDUOSIU arba mainysiu ga- 
solino stoti ant privatiškos praper- 
tės; gera vieta, Archer ir Avers 
Avo.; priežastis patirsit ant vietos. 
4864 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė, smulk
menų 1 ir sanvičių krautuvė tarpe 
dirbtuvių, gera vieta. 4 šviesus kam
bariai dėl gyvenimo. Parduosiu pi
giai, pigi renda. Atsišaukite greitai.

735 W. 49th Place

PARDAVIMUI pigiai arba mai
nysiu į automobili delikatesen ir 
ice cream parlor. Biznis senai iš
dirbtas. Priežastis — liga. 3634 So. 
Fairfield Avė.

PARDUODU greitai ir pigiai įvai
rių muzikos instrumentų krautuve. 
Galite pirkti pigiai atskirais daik
tais. <3225 So. Halsted St. Victory 
10197.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI vienas ir pusė ak
rų žemės ir mažas namas, randasi 
ant Dės Plains upės. Anton Lipin, 
7711 W. 45th PI., Lyons, III.

PARDAVIMUI arba išmainymui, 
keptuvė (bakery) šu namu ir 90x125 
lotu. Randasi mažame miestelyje 
60 mylių nuo Chicagos. Tame mie
stelyje vienatinė keptuvė. Parduo
siu pigiai už cash arba mainysiu ant 
Chicagos nuosavybės, 
ma parenduoti — 
Kreipkitės i

Naujienas, No. 1001.
- ------------ 7------ ;-----------------------

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.

Taipgi 
duosiu

gali- 
lysą.

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ 

Nereikia įmokėti. Mokėkite 
renda. Neieškokit flato. Pirmiau 
pamatykit. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 
3912 Elston Avė. , Keystone

kain 
mus
co.

1633

RENDON karštu vandeniu apšil
domas kambarys ant pirmų lubų dėl 
vaikinų, merginoms arba vedusiai 
porai; be vaikų, su valgiu arba be 
valgio. Vienas blokas nuo karų.

- 6919 So. Campbell Avė.

MANO švogeris Juozapas Umon- 
tas yra miręs 1917 m. Chicagoje, 
18 gatvės apylinkėje ir ten jis pri
klausė kai kurioms draugijoms, to
dėl nuoširdžiai prašau velionio pa
žįstamų pranešti man kurioms drau
gijoms jis priklausė — busiu labai 
dėkingas jums. Praneškite laišku, 
o aš atvyksiu asmeniškai pasikalbė
ti. Frank Gerlik, .3618 So. Union 
Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui nau
ja puiki bekarnė su 6 kambarių fla-i

EXTRA—EXTRA VISIEM
333 akrų ūkė, V2 mailės j miestą, 

milžiniški budinkai, didelis būrys vi
sokių gyvulių, padargų, apsėti lau
kai. Kaina $13,000. Verta $25,000. 
Dieną po dienos laukiama Oil šuli- 
nui. 80 akru ūkė, geri budinkai, gy
vuliai, javai, $4,000. 80 akrų vidu
tini budinkai, arti ežero $1,700. 40 
akrų ūkė su gyvuliais, viskas 
tik reikia $3,000.

P. D. ANDREKUS 
Pentvvater, Mich.

visi įrengimai. Miegami
Wilmette. Kaina

1) Delei nesveikatos savininkas 
priverstas pigiai parduoti bizni ir 
kad greičiau parduoti nuo taip že
mos prekės nuleidžia dhr $300.00, da
bar atiduoda už $1,200.00. Biznis 
tokia: 15 mebliuotų kambarių (Room- 
ing House) ir restoranas ant Hal
sted St. Mainytų ant loto ar bile 
ko kito.

2) Pigiai parsiduoda Chili Parlor 
(mažas restoranas). Savininkai <lel 
senatvės nepajiegia užlaikyti biznio 
— tik $600. Netoli Halsted.

' 3) Pigiai 6 fl. po 4 kamb. prie 
Vincennes ir 75th St. Garu apšildo
mas. Muro paskutinės mados. Mai
nytų ant 2 fl. ar mažesnio namo.

I) Ant Robey tarp 38th ir 39th 
St. 2 fl.—6 ir 6 kamb. Garu apšil
domas, naujausios mados. Parsiduo
da už prieinamą kaina.

5) Turiu ir kitokių bargenų, taip
gi inŠiuruoju: a) nuo sudegimo, b) 
langus, c) gvvaštj, ir visokios kitos 
rųšies Insurance.

G) Parūpinu pirmus ir antrus mor
gičius pigiomis kainomis.

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

kaip

tu, — i bungalow arba 2 flatų na-1 PARDAVIMUI 160 akerių farma 
mą. Retail ir wholesale. Gera vieta1 su gyvuliais ir mašinom, 40 myliu 
dviem partneriams. Savininkas ne; nuo Chicagos. Visi įtaisymai pagal 
bakeris. Kaina $42,000.

2611 E. 83rd Street
vėliausios mados, vanduo, boileris, 
elektriką. Triobos geros./J. VALYS. 
Road 21, Box 262, Lake Vila, III.

For RentCEMENTINIAI PAMATAI, ce
mentinių bloksų, ar plytų basemen-: 
tai už žemiausias kainas visame S. S. 6 flatų name garu apsildo- 
mieste. Atsikreipkite dėl nemokamo i’Zia,ne pasirenduoja (> kamb. flatas.
apskaitliavimo. Visas kitas kon
strukcijos darbas už tiek pat žemas 
kainas.

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

Kas galėtų užžiurėti namo, tam pa- 
renduosiu žymiai nužeminta kaina. 
Box 1104, Naujienos.

DŽEN (TORIAI, kurie norite gaii- 
ti darbų ant savęs, yra proga gauti; 
18 flatų namų prižiūrėti ir dėl dže- 
nitoriaus yra ruimai. Atsišaukite. 
5557 Kimbark Avė. Klauskit dženi- 
toriaus.

PARDAVIMUI grosernė ir 
ketas, 
vieta, 
kartu, 
biznis.

mar- 
Auganti apielinkė, puikiausia 
Tikras bargenas, jei paimsit 

Pardavimo priežastis—kitas 
Pašaukt 7 vai. vak.
2807 W. 55th Street

Tikras Bargenas
2 pagyvenimų medinis namas 5 ir 
kambarių Lotas 50 per 125 pė- 

gražus me- 
Parduosiu 

įmokėti tik $500, Ii- 
mėnesi — mažiau

6
das; 2 karų garažas; 
džiai aplinkui, krūmai

6 KAMBARIŲ mūrinė bun- 
galow. Karštu vandeniu šildo
ma, 
porčiai
.$12.500. Didžiausias bargenas 
kada pasiūlytas North Sidėj.

6 KAMBARIŲ medinė 2 aukš
tų rezidencija. Karštu vandeniu 
šildoma, 1 karo garažas. Kaina
$14,000, tik už $11,500. Pama- Vs6 per 
tyk tuojaus. Nepasilaikys ilgai; ne£,u renda. 
taipgi ukes, akrai ir t. t. tiktai po $390.

J. H. SCHAEFER & CO. i 55 i mėnesi.
Ono .. T11 Kampinis lotas, 59 per 125 pe-803 Rldge Avė. Wilmette, III. daSt tik už $7500, ant 95th St. Gera

Telephone 364 vieJfa dėl gasolino stoties.Nepamiršk tamista pamatyt šiuos jjar}?enus

prie pat 95th St., 
Įmokėti $75 ir po

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 Weat 69 St.

Tel. Hemlock 5967

1SSIRENDUO.IA nedidelis storas, 
renda nebrangi, tinkamas dėl kriau- 
čiaus, barberio arba drv goods sto
ro. 2709 W. 71 St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

i TURIU PARDUOTI savo $1000 
grojikli piana, voleliai ir suoliukas 
$120. J. Szvvarda, 6136 S. Halsted

I St.

PARSIDUODA koncertina ir lo- 
, tas arba mainysiu ant nedidelio au-

Financial
Finansai-Paskolos

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui. Labai prieinama kaina. 1442 
So. 50th Avė., Cicero, III. Tel. Cicero 
147.

PARDAVIMUI arba mainymui far
ma Wisconsine, 120 skėriai, budin- 
kai visi geri ir mašinerija. Gyvulių 
yra 14 štukų, 2 arkliai, daug kiau
lių ir vištų. Farma labai geroj vie
toj yra ir kaina nebrangi. Telefo
nu ok i t Lafayette 2594 arba rašykit 
laiškų. 2554 W. 39th Place.

PARDAVIMUI mūrinis 6 kam
barių namelis, maudynė, gasas, 
elektra, arba mainysiu ant groser
nės ar kendžių štoro. 4440 <S. Rich- 
mond St., 3'el. Lafayette 2197.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

REIKALINGAS partneris į mote
riškų drapanų krautuves biznį — 
turi būt patyręs biznyje ir darbe. 
Biznis išdirbtas per 10 metų, ge
riausiame biznio stovyje. Partneris 
reikalingas su kiek kapitalo — gali 
but vyras arba moteris. Asmeniškai 
plačiau pasikalbėsime. G. C. Burba, 
.3214 So. Halsted St. ~ ‘ 
2477.

GROSERNE parsiduoda, gali da
ryti gera gyvenimų. 623 W. 31st 
St., Tel. Boulevard 4197.

Tel. Victory
i i. I

REIKALINGAS nusininkas i ba- 
kernės biznį. Galima pradėti su 
mažai pinigų. Knygynas “Lietuva”,I LŪS cllUU lllellliysiu <1111 J1CU1UC11U «U“ III<I 1Y. u.y iiur» 4 ik

tomobiliaus arba grosernės. 1408 S. j 3210 So. Halsted St., Box 28. 
Union Avė., 2-ros lubos. Atsišaukit

| subatoj ar nedėlioj iki 12-tos.

pianai, 
visai pigiai. At-!

PARDAVIMUI visai nauji 
ir tvpewriteris 
sišuukit JOHN URSAS, 3933 South 

Skolinanti Jums Pinigus'Talma" Avcnuc-

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

$100 IKI $2,000 Energiški

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai, gera vieta, biznis išdirbtas, ren
da $20. Pardavimo priežastį patir
site vietoje. 964 W. 37th PI., Tel. 
Boulevard 2497.

IŠMAINYMUI 65 akrų žemės, 15 
minučių važiavimo j miestą, 15 ak
rų miško, 2 aukštų namas, upė teka 
pakely, šaltinis minerališko vandens. 
Priimsiu j mainus geležės krautuvę.

Kreipkitės:
416 Hart St.

Exchange—Mainai

PARDAVIMUI pigiai siuvėjo biz-! MAINYSI savo biznį-cottage, 
nis; biznis išdirbtas, daug kostume- dviflatį arba triflatį ant far- 
riu, geroje vietoje, renda pigi. i . vv. , . , . . ...

3437 So. Wallace Street i BIOS, tuščio loto, biznio ar klto-
-------------------------------------- i kios real estate savasties; 2031 

PARSIDUODA “Lunch Room” nu-|west 35th St. Lafayette 0909. 
j se arba visas, gera vieta, pigi ren-1
da. Pardavimo priežastis—turiu du,---------------------------------------------
bizniu. 139 W. 39th St.

ir sumanus vyrai gali
Jus atmokate mažomis mėnesinė 

mis mokesti mis.
Mes taipjau perkame morgičius 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ž nulio gražiausi 1921) metu raa“ Proe? nadidinimui uždarbio ir

ir

$O.) uz 
visą eleklrikiuj, riešuto medžio į 
radio. Dynamic kalbčtuvas, kaina
vo $150. .3937 N. Long Avė. 2-ros i 
lubos.

PARSIDUODA šalę teatro Storas 
Malt Hops, cigarų, cigaretų, sodės, 
nop corn, saldainių ir ice cream. 
Kreipkitės prie savininkų subatoj ir 
nedėlioj po pietų.

6842 So. Racine Avenue

NORIU mainyti savo 4 lotus kam
pinius į automobilių arba narna. 

FRANKS BARBER SHOP 
430916 W. 63rd Street 

Tel. Republic 7869

Automobiles

pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių,

j pažengimui
nepaprastus
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure I

j Oil trobesy, prie Wacker Driye ir WOODBORO HOTEL PARDAVIMUI 
Wahash Avė. nuo gruodžio 1 iki 61 Savininkas miręs. Ant kranto di- 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose delio ir gražaus ežero, prie geležin- 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock! kelio stoties ir vieškelių, hotelis su

Reta Proga!

MAINYSIU savo bizniavus namus 
ant privatiškos rezidencijos, mažam 
miestukije. apie 40 mylių nuo Chi- 
cagos. Atsišaukite “Naujienos”, Box Į 
1098.

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

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

Co

•28 
•27 
•20
•27 
*29 
’2B 
•28

Hu<l?on Broutchain—cuatom ouilt 
Chandlor coach  
late Hudson coach ____ _ ______
Pontiac coach ....... ............................

HudRon Brougham, <eram atovy 
Eauex----------------------------------------
Dodtre Sedan  
Pontiac sedan ...............   $4&0
McDEHMOTT MOTOR SALES CO.

713d So. Halsted St.. Trfanirle 9330

— Yards ir Michigan Avė. , Turi kai-į kambariais svečiams, svetainė šo- ?a .s* Mam; 
hėti lietuviškai, lenkiškai, čechiskai kiams, bufetu ir kitokiais paranku-jžesni na™a’

S ir angliškai.
Priimti aphkantai bus trumpą lai’ kajt ba nebėra savininko. Sumaniam$295

$425
mais bizniui parsiduoda kuone dy-

5JĮ$ ka lavinami dykai konstrukcijos šių žmogui—tai aukso maina. 
$175 karu ir geriausiu budu juos parda- ims, tas laimės. Kreipkite

IŠSIMAINO 2 flatai, šaly yra 
čias lotas. Namas randasi ant 
gatvės. Mainysiu i bizni arba i

941 W. 34th Placė

tuš
ui 
ma-

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

UNTERNATIIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, ■ 

kad mes dabar esame paskirti par- j 
I davinėti naujus NASH “400”, kurie, 
vadovauja pasaulyje automobilių

| vertybėje. Mes teikiame visiems
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

vinėti. 
Kreipkitės kas dieną nuo 10 

ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

. Kas pa
ims, tas laimės. Kreipkitės i admi- 
nistratorių—JOSEPH STEFANKE-

išjVIČIUS, Woodboro, Wis.

GASO STOTIS parsiduoda, išlei
džia 15,000 galionų per mėnesį, di
delis aliejaus biznis, lietuvių kolio- 
nijoj. Veikit greit. 6500 S. Westem 
Avė.

PARSIDUODA cigar štoras ir 
minkštu gėrimų, 133 So. Green St., 
Tel. Canal 6176.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

SAVININKAS parduos pigiai ar
ba mainys ant mažesnio 10 flatų 
namų ant kampo, su garažu dėl .3 
karų, 1 metų senumo, dailus iš lau
ko ir vidaus; gražioj apielinkėj 
prie parko. Laimingas bus tas, ku
ris ta proga naudosis. Norėdami 
pamatyti, atsilankykit asabiškai po 
num. 6955 S. Maplevvood Avė., Mar- 
(juette Park.

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

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

a^ba $300, imame legali uuolimtį 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Indųstrial Loan Service 

^726 W. Chicago Ava. 
Kanąjąs Hermitage Ava

PERKAM h parduodam pirmus ir 
antrus morgičius. Industrijinius, ko
mercinius ir visokius valdiškus bo
nus ir šėrus. Priimam kaipo pirmus 
imokejimus perkant arba mainant 
namus ar lotus. J. N. ZEWERT & 
CO.. 4377 Archer Avė., Tel. Lafa- 
yette 5313.

$306 
limo- 
j 24

PASKOLINSIM nuo $50 iki 
už 27^ mjoiimčlo ir lengvai® 
kėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komiio.

S. OSGOOD, 
2231 We4 Division St. “upstairs" 

Tel. Armitage 1199

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

nas. Kuras su bumpei'lais, kelio 
šviesa, spubberiai, 6 tajerai, 8 die
nų laikrodis, elektrikinis langų va
lytojas, šldytuvas, originališkas ma- 
liavojimas; atrodo ir bėga kaip nau
jas; važiuotas 10,000 mylių. Tikras 
bargenas — $275.00. Savininkas, 
13.35 Independence blvd., Apt. 1.

STUDEBAKER — Esu priverstas 
parduoti savo naujausios mados 
modelį STUDEBAKER “COMMAN- 
DER”, ketverių durių Sedan, mano 
vartotą vos tik kelios tūkstantis my
lių ir tebėra visais atžvilgiais per- 
feėt, visai kaip naujas, net tajeriai 
nėra nei kiek panešioti. Finishas ir 
išholsteriavimas yra šviesus ir nau
jausias, visai kaip tų dieną, 
pirkau. Karas neatskiriamas 
naujo ir reikia pamatyti, kad 
tinus. Paaukausiu tik už $350, 
man kainavo $2,100 visai dar 
nai. Pašauk nedėidienj 2231 North 
Kedzie Avė. Pirmas flatas.

kada 
nuo 

įver- 
nors 
nese-

------O------
NAŠLE -nriversia parduoti naują 

modelį STUDEBAKER Sedan. Ka
ras važiuotas labai atsargiai ir yra 
absoliutiškai perfect kaip naujas. 
Už $200. Adresas 2538 North Cali
fornia Avė. Pirmas apartmentas.

REIKALINGA patyrusių agen
tų užrašinėti gyvasties apdrau- 
dą. Labai geros sąlygos. Atsi
šaukit tarpe. 5 ir 6 vai. vakare.

MAREK KRAUS, 
1726 W. Chicago Avė.

siuvėjas, mokantis presuoti. Pasto- 
vus darbas. Automatiškos mašinos 
ir rankų darbas. Baer Bros. & Pro- 
die. Madison and Crawford.

REIKALINGAS bučeris kadir ne 
labai experience. Mes pamokinsim, 
jeigu bus geras žmogus, kambarys 
ir valgis; užmokestis geras. Atsi
šaukite greitai 150 E. Kensington 
Avė., Phone Pullman 1411.

REIKALINGAS bučeris turintis 
patyrimų, kuris moka kalbėti len
kiškai. Ateik j darbų. 2894 Archer 
Avė. /

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA vidutinio avižiaus 
moteris, tinkanti draugauti, sų kam
bariu ir valgiu dėl senos moteries. 
3411 W. 13th Place. RockwcH 1089.

—-------------------------------------------
------ v-------

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris padaryti sandvviches ir pa
tarnauti prie stalų. Valgis ir kam
barys. 4139 S. Mariem Avė* ’

PARSIDUODA krautuvė, Malt, ci
garų, cigaretų ir saldainių ir kitų 
smulkmenų. 1343 So. 49th Ct., Ci
cero, III.

PARDAVIMUI arba mainymui Sto
ras ir 5-ki kambariai — gera vieta 
bizniui. 4426 So. \Vestern Avė.

DIDELIS BARGENAS
Didelė šeimyna reikalauja dau

giau kambarių, parduos su nuosto
liu 2 flatų muro ir medžio 4 ir 4 
kambarių flatą, toiletai, elektra, ga- 
sas yra, arba mainysiu. Kaina 
$4600. Klauskit 2037 Canalport avė. 
bile vakarą po 6 vai., 2-ros lubos 
frontas.

PARDAVIMUI kriaučių 
namu ar be namo.

5094 Archer Avenue

TURIU parduoti trijų storų gerai 
pastatytą muro namą 2-4’s ir 2-6’s 
ruimų flatus ir. dideli štorą 25x125. 

garadžius. Garo šildymas, tinka dėl vvholesale 
Kaina $9,500, cash $500.00 arba au- ar manufaktūros, prie 43rd St. ar- 
tomobilių priimsiu kaipo imokėjimą. ti Union, frontas i Stock Yards. Nu

leidžiu už $8,000 terminais. Jums 
apsimokės pirkti tą namą.

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

Tel. Yards 5762

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas 2 pagyvenimų, 5 ir 4 kamba
riai, Marųuette Parke,

Savininkas 
6951 So. Union Avenue

Englevvood 7927

PARDAVIMUI 2 flatai po 4 kam
barius, medinis namas ant loto ir 
pusės ir garažius. Kaina $5,200.00, 
randasi prie 47th ir Rockvvell St.

Savininkas
JOE LILEIKA 

3818 So. Saeramento Avė.

TURIU PARDUOT. Išvažiuoju i 
Europa, 5 kambarių namas, 2 karų 
garažas ir vieno akerio sodas, 5514 
Neenah Avė. Phone Hemlock 9791.

PARDAVIMUI 2-jų flatų namas 
ir 2-jų aukštų tvartas, randasi N. 
E. kampo Emerald Avė. ir 44th PI., 
garu apšildomas, viskas geriausioje 
padėtyje. Kaina tik $10,000.

4423 So. Emerald Avė.

8 KAMBARIU bungalow — 4037 
Grace Street. Žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaunės, privatiška alėja. 
Garadžius, 25 pėdų lotas; ' krūmai 
uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465
REGULIARIS lotas ant 55-tos gat

vės ir Garfield bulvaro, arti Kil- 
bourne Avė. 25 per 125 pėdų., pa
skirta prie biznio.

Hemlock 3963

LIETUVOJ, Palangos mieste 50 
per 100 pėdų žemės; parduosime ar- 

i ba mainysime ant automobiliaus. J. 
R„ 9750 Normai Avė., Tel. Beverly 
9228.

PARDAVIMUI šokių pavilionas 
su 10 akerių parkinimui žemės prie 
79th St., arti Archer Avė. Savi
ninkas turi vasarini resortą Wisc.

ORTHUR HODKIN,
R. F. D. 79th St., 

P. O. Box 631 
Clearing, 111.

PARSIDUODA pigiai arba mai
nysiu murini 2 flatų po G kamba
rius namų, karštu vandeniu apšildo
mas. 2 karų muro garadžius. Savi
ninkas 6631 So. Rockvvell St., Tel. 
Hemlock 5727.

PARDAVIMUI 1704 W. 13 
flatų 5 ir 6 kambarių, Imos 
tile maudynė, aržuolo trimas, 
mentas 9 pėdų, cemento asla, 
su apšildomas, skalbyklos,
vanduo. Didelis 3 karų garažas, tin
kamas dėl trokų. Bargenas dėl grei
to pardavimo. Savininkas i 4856 W. 
Iowa St. Tel Columbus 3980.

r ui-TURIU rezidenciją—namą 1 
mų Chicagoj, Roselande, garii ap
šildomas, garažas dėl 2-jų karų, 
kampinis namas, labai graži vieta 
gyvenimui, tinkama didelei šeimy
nai arba laikymui daug burdingie- 
rių. Noriu mainyti i farmą arba ne
brangų biznį. Mainant turės pridėti 
biskį cash. Morgičiai dar ant 4 me
tų nemokami, namo kaina apie 
$15.000. Kreipkitės laiškiu pas savi
ninką į knygyną “Lietuva”. J. M., 
Box 100, .3210 S. Halsted St., Chi
cago, III.

UŽ pusę kainos po $700 2 lotai, 
50 y 125’Ą kampas, pirmas nuo 
Archer avė., 5656 S. Sayre avė. Greit 
augančioj kolonijoj, tarpe gražių di
delių medžių, improvementai apmo
kėti. Atsišaukite: Anton Markwenas, 
6054 Lafayette Avė., Chicago.

St. 2 
lubos 
beise- 
furni- 
šiltas

PARSIDUODA namas su bizniu, 
lengvų gėrimų ir užkandžių, geroj 
vietoj, priešais Crane Co. dirbtuves. 
Priežastis išvažiuoju i Europą. Kai
na labai prieinama, 4209 S. Kedzie 
Avė., Tel. Lafayette 3478.

PARDAVIMUI ar mainui. S. Ash
land Avė. nuosavybė, moderniškas 
Storas. 1-4 kambarij ir 1-5 kamba
rių flatas, 2 karų garažas mūrinis, 
savininkas 6512 So. Ashland Avė., 
$4000 jmokėti.

‘ 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 I>ane Avė., 
Justice Park.

PARDAVIMUI mūrinis 2 flatų 
s, karštu vande- 
apdaryti porčiai, 

gesiniai pečiai ir aisbaksiai, 30 pėdų 
lotas. Kaina $16,000; nupirksite už 
$12,000, $2,000 cash, likusius leng
vais

y. I •>--------- •* IIMIbapa • su niu apšildomas,

gerojePARDAVIMUI grosernė j 
vietoje, biznis išdirbtas. Priežastis 
pardavimo patirsit vietoj.

919 W. 33rd Street

PARDAVIMUI' grosernės rakan
dai: show case, lentynos, ice baksis 
ir daug kitų arba išrenduoju Storą 
su visais rakandais arba be. Pigi 
renda. 4532 Mozart St., Tel. Lafa
yette 9647.

EXTRA! Parsiduoda saldainių, ci
garų, ice cream ir mokyklai reika
lingu daiktų krautuvė. -2 metai iš
dirbtas biznis, tarpe 2 mokyklų ir 
2. bažnyčių, gera vieta dėl biznio. 
Kaina nebrangi. Priežastis pardavi
mo patirsit ant vietos. 2640 W. 69th 
St. Hemlock 7623.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas ir lotas, 4 ir 4 kambarių, ga- 
sas, elektra, aukšta pastogė ir ga
ražas. Viskas geram stovyje, geros 
įplaukos. Maudynės 
na prieinama. 2027 
Del sutarimo šaukit

pastogėje.
Canalport 
Lavvndale

Kai- 
Ave. 
1895

išmokėjimais.
PETRAUSKAS, 

3826 So. Lowe Avė.
Tel. Yards 3490

PARSIDUODA bizniavas mūrinis 
namukas ant cementinių postų, 2 
po 4 kambarius ir vanos. Nebrangi. 
3336 So. Lowe Avė.

$700 ĮMOKET

Nupirksi 2 flatų me-
dinį namą B r i g h t o n 
Parke.

Tikras Bargenas.
4155 Archer Avė

PARIJUOSIIJ i»r m:ii nvsin 4 ir 4 
kambarių nameli; priimsiu lotų, He
rą automobilių, farmą arba bile ko
ki bizni. Matykit mane po. 6 vai. 
arba rašykit.

2744 S. Harding Avė. 
1-mos lubos

PARSIDAVIMUI medinis namelis 
3 rių, oi e lc t r sx ir vanduo. 25x125
pėdos lotas. Parduosiu tik už $2500. 
Kas mokės pinigus ant syk par
duosim pigiau.

5725 So. Mason Avenue

KAMPINIS bizniavas lotas, ant 
pardavimo ar išmainymo. Priimsiu

PARSIDUODA bizniavas lotas 
53 V125 pėdos. N. W. kampas 71-os 
ir Talman; puikiausia vieta dėl di- mažą imokėjima pinigais, automobi- 
delio budinko, hrti Marųuette Par- lių. namą ar ką kas turi, šaukit 
ko, kaina tik $236 už frontinę pėdą savininką 
Sav. P. Knop. 1902 W. 65th St. Tel. 
Prospect 5144. v -----------

PARSIDUODA namas, stuko, geram 
padėjime, kaip naujas, 2 pagyveni-' 
mų po 4 kambarius, užpakaliniai ir 
frontiniai porčiai uždaryti po stiklu. 
Savininkas išvažiuoja i Lietuvą, 
parduos už teisingų pasiūlymą. At
sišaukite į Naujienas, Box 110.3, 
1739 S. Halsted St.

Lafayette 9244

NAMAS su storu ir 4 kamba
rių pagyvenimas. Mainysiu ar 
parduosiu už cash. Imsiu į mai
nus namų, lotą ar automobilį. 
Savininkas. Tel. Lafayette 
5313.

O | DIDELIS BARGENAS. Savinin-
cnrivivific i i o r. . kas išvyksta i Šveicariją, ir turi par- parduoda 2 Hatų duoti savo 6 ruimų muro namą prie 

medini, a ir a kambariu, viskas yra 37 st i " 
gasas ir elektra, 2 karų garažas,, ce- trali‘nis 'giMy^aZ.' 
1 lentinė asla 11 elektia; ele iscemen- piano, radio. vietrola, parduodami 
Lu I?-?" dideliu nasiankavimu.
nnvlhSted; kQ74o n.*’’ I,ata’i T. W. HOUGH and SONS
novich sav., 3742 W. 00 Place. 4213 s0. Halsted Street

ir Normai Avė. Vonia, cen- 
, pilnas fomi.Šius: 

su




