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Sako, Amerikos biz
nis pralaimėsiąs, so

vietus pripažinus

Sovietų kariuomenė 
Sibire pasirengusi 
pulti Mandžuriją

Bolševikai dtl to duodu Ame
rikos firmcms užsakymų, kad 
per jas gautų J. V. pripaži
nimą »

Kinai, paėmę Rytų Kinų gele
žinkelį, deportavo šimtus ru
sų laukan iš Mandžurijos

Balti-RYGA, liepos 12. - 
jos valstybėj stipriai 
mėjo prahešimais, kad Jung-; 
tinių Valstybių prezidentas 
Hooveris, verčiamas didžiulių 
Amerikos pramoninkų, kurie i 
daro bizni Rusijoje, • svarstąs 1 
klausimų apie sovietų valdžios1 
pripažinimų ir normalių diplo
matinių santykių atsteigimų.

Rygos Sevodnia, didžiausias 
rusu laikraštis leidžiamas ne. 
Rusijoje, sako, kad jei Wash-1 
ingtono valdžia* atsteigsianti; 
santykius su Maskva, Amerikos I 
didžiulis biznis tuo nepasidžiaug- 
siųs. T ik dėl to, sako Sevod- i 
nia, kad Amerika laikėsi prie
šingo nusistatymo 'sovietams, I 
Amerikos firmos gavusios di-j 
dėlių užsakymų iš bolševikų,. 
tuo supratimu, kad jos propa
guosiančios sovietų Rusijos pri-1 
pažinimų. O kai Maskva tokį 
pripažinimą gausianti, Ameri
kos biznieriai didumos, dabar
tinio savo biznio Rusijoj ne
beteksią. C

DARBINAS, Mandžmija, lie
pos 12. — 'Praneša, kad dėl! 
kinų vyriausybės paėmimo iš 

! rusų Bylų Kinų geležinkelio ir 
suėmimo sovietų vąldininkų ir 
tarnautojų, sovietų kariuomenė 
rytų Sibire esanti pasirengus

Mandžu-

Sevodnia nurodo, kad prieš į 
karą Jungtinių Valstybių pre
kyba su Rusija buvus 
menka palyginti su dabartine 
jų prekyba, ir Amerika už sa-1 
vo gaminius tuojau gaunanti ir ! 
pinigus, tuo tarpu kai Euro- ! 
pos kraštai esą priversti bol
ševikams kredituoti. Be to, gir-j 
di, Amerikos biznio žmonės la-Į 
■bai klystų, laikydami Rusiją ■ 
kaip potencinę rinką savo pre-j 
kėnis: desperatiškas Rusijos j 
žmonių neturtas ir suvargintas; 
neleidžias jiems pirkti 
daugiau, kaip tik pačius 
niausius daiktus.

i bet valandų įsiveržti į 
riją-

| Darbine ir kitose 
jos vietose pasireiškia 

. mų ir muštynių tarp 
mandžurų policijos.

Trisdešimt rusų, buvusių 
[ležinkelio valdininkų, vakar 
karą buvo deportuoti į rytų 
birų, o apie 300 kitų'bus 

įsiusti šiandie.
Lu 

direktorato pirmininkas,
! Lia, kad dėl išgujimo rusų ge- 
| ležinkelio valdininkų ir tarnau
tojų pati sovietų Rusija esan

ti kalta. Jis pareiškia, kad jei
gu rusai imtųsi keršto žygių, 
Kinai esą prisirengę puolimus 
atmušti.

Visos sovietų agentūros 
rinėj Mandžurijoj tapo 
vyriausybės uždarytos ir 

. . donosios profesinės
V 8 1; likviduotos.

provinci- 
neram ti
ru sų ir

o-p-

va-

Yung-Hųang, kinų rytų 
skel-

si a u- 
kinu v
ra il

sų jungos

nieko 
bu t i-

400 žmonių žlugo 
tvanuos Turkijoj

BERLYNAS, liepos 12. — 
Telegrama iš Konstantinopolio 
praneša, kad tvanuose, kurie 
dėl smarkių liūčių kilo Juodo
sios juros pajūrio srityse į ry
tus nuo Trebizondo, prigėrė 
apie keturi šimtai žmonių. Daug 
kaimų ir miestelių paplūdę 
deny.

van-

Minos sprogimas 
mušė lenkų ka

rininką

UZ

VARŠUVA, liepos 
dlino tvirtumoj per 
sprogo povandeninė 
rios buvo užmuštas
ro inžinierius ir sužeisti ketu
ri kareiviai.

lAtlantic und Pacific Piloto]

Mongolija, Azija. — Nors šis kūdikis dar neturi dviejų metų, 
beb jis yra centralinės Mongolijos “šventasis lama.” O “lama” 
yra savo rųšies diktatorius, kurio valių pavaldiniai turi pildyti.

Bolševikai verčia tu- Dawes vėl kalbėjo su 
ristus palikti pinigus britų darbiečių

RusijojKinų vyriausybė tyri
nėja Maskviškių 

darbus
ŠA'NIGH A J UiS, Kinai, liepos 

■ 12. — Gauti čia oficialus pra- 
i nešimai iš Darbino sako, kad 
j 113 rusai, oiicialiai ir neoli- hurju0 turistams užginama ap- 
• cialiai susiję su Maskvos vai- ]cįsĮj Kusijų su daugiau pini- 
džia, tapo per pastaras dvyli-j nekaip komisariato agen- 

, ką vai: odų išsiųsti į Mandzu- į |;lf, sjenos punkte nustato.
Komisariato agentas turi ma

tyt kontrolės raštelį, kuriame 
parodyta, kiek turistas turėjo 
p’nigų atvažiuodamas į sovie- 
tijų. Suskaitęs, kiek jam parė
jo kelionės ir gyvenimas Ru
sijoj, agentas verčia turistą ati
duoti visus \ pinigus, kurie, jo 
apskaičiavimu, turėję jam dar 
likti po pabuvojimo Rusijoje.

Šis dekretas yra stiprus smu- 
Igis ypačiai tiems asmenims, ku
rie lankosi pas savo gimines 
ir draugus, kad išvengtų vieš
bučių, kur viskas be galo Brau-

Kinų vyriausybė, pasak pra.-Į 
nešimų, tyrinėja elgesį ir pro
fesijas didelio skaičiaus rusų, 
kurie dėjosi neturį ryšio su 
sovietais, bet kurie yra įtaria
mi kaip Maskvos agentai ir so
vietų propagandininkai.

Jokios sovietu propa
gandos kinai nekęsią
PŪKINAS, Kinai, liepos 12. 

— C. T. Wang, Kinų užsienio 
reikalų ministeris, savo pareiš
kime dėl krizių Mandžurijoje 
sako, kad tautinė Kinų vald
žia esanti pasiruošus išnaikin
ti rusiškąjį komunizmų Kinuc- 

1 se ir nepakęsianti nė kokios 
| sovietų propagandos.

12. — Mo- 
manievrus 
mina, ku- 
vienas ka-

bulgary komunistai 
suimti dėl atentato

prieš premjerą

lo,

BERLYNAS, liepos 12. 
Prūsų landtagas (seimas) 
čiuoj u skaitymu priėmė

tre- 
243 
su-1 

tartį tarp Prūsų ir Vatikano.

VIENA, Australija, liepos 12. 
— Iš Sofijos praneša, kad Bul
garijos vyriausybė suėmė pen
kis komunistus, kaltinamus dėl 
pasikėsinimo nužudyti premje
rų Liapčevų.

Pranešimas sako, kad suim-
| lieji prisipažinę konspiravę nu- 
I versti esamųjų valdžią ir įsteig- 
į Ii komunistų režimų Bulgari-

premjeru

O R H S, a s suimtųjų esąs žino- 
; mas Brembarov, kurid buvo 
pabėgęs iš Bulgarijos, kai buvo' 
nuversta Stamboliskio valstie
čių valdžia, bet paskui grįžo;

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

Nenusistojęs oras; gali būt
lietaus su perkūnijomis; šilta; | 
vidutiniai pietų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo Francijos užsienio reikalų 
tarp 70° ir 86° F.

Šiandie saulė teka 5:25, lei- basadorius Paryžiuje De Leon
džiasi 8:2(i. Mėnuo leidžiasi pasirašė, arbitražo sutartį tarp 
12:53 ryto.

PARYŽIUS, liepos 12.

nisteris Briand ir Ispanijos
mi-

am-

Francijos ir Ispanijos.

Kiek sovietuos m >k 
slininkų tarpe yra 

komunistu

Sprogimo rusų fabri 
ke 11 darbininkų už 

mušti

LIETUVOS ŽINIOS
Amerikono atsižadėta 

mergina nusinuodijo

RYGA, liepos 12. v-- Del 
kad turistai, ypačiai amerikie
čiai, nelinkę savo pinigus lei
sti Rusijoj, sovietų finansų ko
misaras išleido įdomų dekretų,

Maskvos ir Leningrado laik
raščiai neseniai skundėsi dėl 
Amerikos turistų šykštumo, ku
rie riksmą kelių, kad Rusijoj 
esą visur brangiai plėšiama, ir 

krau-suvenirų
tuvėse.

Amerikos- laivas 
kendo Estijos van

denyse •

pas-

RYGA, liepos 12. — Vakar 
per smarkią audrą Baltijos ju
roj, ties Estijos krantais, pa
skendo Amerikos laivas Re- 
source. Visa jo įgula išgelbėta.

Laivas Resource dirbo ten, 
bandydamas išgelbėti rusų ka
ro laivų Slava, kuris buvo 1917 
metų spalių mėnesį buvo pa
skandintas sąsiaury, jungian
čiame Suomių įlanką su Rygos 
ilanka. J

LONDONAS, liepos 12. — 
Ispanų garlaivis Cristina pra
neša, kad netoli nuo Bristolio 
kanalo jis per tirštą miglą su
sidūręs ir paskandinęs nedidelį 
britų garlaivį Seaforth, 349 to
nų. Visi jo įgulos žmonės pa
vykę išgelbėti.

L()NIM)NAS,- liepos 12. — 
Amerikos ambasadorius Dawes 
šiandie vėl aplankė premjerą 
MacDonaldą parlamento rū
muose ir turėjo su juo ilgokų 
pasikalbėjimą, kaip spėja, ju
ros nusiginiklavimo 
cijos klausimu.

konferen-

Skrendu j Ameriką Šve
dų lakūnai pasiekė 

Grenlandiją
KOPENHAGA, Danija, lie

pos 12. —\ Iš Ivigtulo, Gren
landijoj, gautas pranešimas sa
ko, kad švedų aeroplanas Sve- 
rige, kuriuo kap. Al-bin Aliren- 

’berg ir du jo draugai skren
da į Jungtines Valstybes, iš 
Islandijos šį rylų atlėkė į Ivig- 
tutų.

New Yorko klokmeike- 
riai ir samdytojai 

jau susitaikė
liepos
veikiąs

Garment
pirmininkas,

12.
In-

N)EW YORKAS, 
— David Dubinsky, 
ternational Ladies 
Workers unijos
šiandie paskelbė, kad tarp uni
jos ir siuvyklų savininkų be
veik jau susitaikyta dėl naujo 
kontrakto ir kad streikavusieji 
klokmeikėriai veikiausia 
nantį antradienį grįš 
dirbti.

atei- 
atgaJ

Viena diena trys Flori
dos bankai bankrotavo

JAOKSONVILLE, Fla., liepos 
12. — Vakar bankrotavo trys 
Floridos bankai, du jų Delande 
ir vienas Miami.

Ryšy su tų bankų bankro- 
tavimu areštuotas John Fouts, 
pirmininkas ir direktorius ke
turių centralinės Floridos ban
kų, kurie buvo uždaryti gegu
žes 15 dieną.

Dabar bankrotavę bankai 
yra: First National Bank ir 
Volusia County Bank and Trust 
Company Delande,
teliai tame mieste buvę ban
kai, — iri Colonia] Bank and 
Trušt Co., Miami.

vienin-

MASKVA, liepos'12. — Ma
skviškė Pravda, komunistų par
tijos organas, paduoda įdomių 
statistikos žinių, paderančių, 
kaip maža Rusijos mokslo žmo
nių yra komunistų partijos na
rių.

Pravdos skaitmenimis, visuo
menės ir politikos mokslo žmo
nių komunistų partijai priklau
so 61 nuoš.; medicinos moksli
ninkų 16 nuoš.; matemati
kos ir abstraktinių mokslų — 
2.17 nuoš. 'Bendrai imant, Ru
sijos mokslo žmonių tik nuo 
4 iki 10 nuoš. yra komunistai, 
ar bent yra komunistų parti
jos . naciai.

Visuotinis Meksikos 
mokytojų seimas

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
švietimo departamentas 
visuotini Meksikos mo

tu rėš 
pra-

kongresą, kuris 
rugpiučio mėnesio

vidu- 
aukštesnių mokyklų 
ir direktoriai kvie

šaukia 
kytojų 
įvykti 
džioj Meksikos Mieste.

Visų krašto pradžios, 
rinių ir 
mokytojai 
čiami suvažiuoti rugpiučio 1
dieną, nors oficialiai kongre
sas prasidės 4 dienų. Svar
biausias kongreso rupesnis bus 
liaudies švietimas, kurios dau
giau kaip 60 nuoš. yra beraš
čiai. x

18 žmonių sužaloti per 
tornadą North Da- 

kotoje
., lie- 

žmo- 
torna-

DtEVILS LAKE, N. D 
pos 12. — Aštuoniolika 
nių buvo sužaloti per 
dų, kuris praeitą naktį užgavo 
Devils Lake, Crary if Ardoch 
bendruomenes.

Audros verpetas 
daug trobų, išvarto telegrafo 
ir telefono stulpų ir sutrukdė 
susisiekimų.

apdraskė

Pamaldos už 21 žuvusį 
su paskandintu bri

tų submarinu
Ang-iPEMlBROiKE, Velšiai, 

lija, liepos 12. — Vietoje, kur 
praeitų antradienį paskendo 
britų submarinas H-47 po ko
lizijos su submarinu L-12, va
kar, saulei leidžianties, buvo 
atiduota paskutine pagarba 
tiems 21 įgulos žmonių, kurie, 
uždaryti savo laive, guli St. 
George sąsiaurio dugne, šešias
dešimt sieksnių gilumoj.

Gedu los apeigose dalyvavo 
septyni karo laivai ir penki 
submarinai. Po trumpų pa
maldų, j jurų buvo numesta 
vainikų ir iš armotų duota pa
skutiniai saliutai.

12 Meksikos “kristinin- 
kų” krito kautynėse
MEKSIKOS MIESTAS, lie

pos 12. — Karo departamen
tas gavo pranešimų, kad Ti- 
ųuistlano miestely, Jalisco val
stijoj, susikirtime su federali
nės kariuomenės kuopa buvo 
nukauti dvyliką klerikalų maiš
tininkų, jų tarpe ir “criste- 
ros’ų” bandos vadas, Faustino 
Gonzales.

Italijos diktatorius lan-
kysis Anglijoje

LONDONAS, liepos 12.
Daily Express praneša, 
Italijos • diktatorius Mussolini 
planuojąs kitą savaitę atvyk

tautinės aero parodos.

kad

MASKVA, liepos 12. — Lie
pos 8 dieną Odesoje įvyko gu
rno fabrike , sprogimas, kurio I Plungė j 
buvo užmušti vienuolika dar
bininkų.

Ryšy su tuo buvo areštuoti 
fabriko vedėjas, darbo apsau
gos komiteto pirmininkas ir 
kai kurie Raudonojo Kryžiaus 
draugijos nariai, kurių priežiū
roj fabrikas operavo.

Meksika sustabdo 
religines bylas

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
12. — Enriųue Medina, gene
ralinis Meksikos prokuroras, 
išleido įsakymų teismams, kad 
butų paliautos visos bylos prieš 
asmenis, kurie per pastarus 
trejus metus šiuo ar tuo bū
du nusikalto prieš religinius 
įstatymus.

Dekretas neliečia vadinamų 
“kristininkų” (cristeros) ir ki
tokių klerikalų maištininkų, ku
rie atsisako padėti ginklų.

PLUNGĖ. - Birželio 17 d. 
nusinuodijo 23 metų 

; amžiaus mergaitė. Priežastis — 
I amerikonas

Minėta panelė turėjo Plun- 
I gėj kavalierių. Prieš kiek lai
ko jos motina, gyvenanti Ame
rikoj, atsiuntė laišką su vieno 

i amerikono fotografija. Laiške 
buvo rašoma, ar norėtų ji už 

I amerikono ištekėti. Ji atsakė 
| laišku, kad tinkanti. Prasidėjo 
susirašinėjimas su Amerikoj 
gyvenančiu kavalierium. 
Plungėj gyvenančiu flirto 
nutraukė.

Amerikonas kartu su šį
vasarį atvykusia ekskursija iš 
Amerikos atvyko į Lietuvą ir 
užsuko i Plungę, pažiūrėti savo 
sužadėtinės. Susipažino. Vienų 
dieną rado jų Žemės Ūkio Mo
kyklos parke flirtuojant su 
phi Aniškiu kavalierium. Ame
rikonas užsigavo ir prie “savo
sios” nebeapsistojo, sėdo į au
tomobilį ir iš Plungės išdūmė. 
Panelė po šito — nusinuodijo.

Su 
ne-

pa-

Kaip valdininkai Lietu-4 bankrotąvusio priva- .
tinio banko viršininkai voj šeimininkauja

inkriminuoti
NEW YORKAS, liepos 

— Federalinė grand jury 
kar čia inkriminavo keturis 
menis, birželio 29 dieną b?.n- 
kretavusio $5,000,000 privati
nio Clarke Bros, banko virši
ninkus. Inkriminuoti yra: James 
Rae Clarke, Hudson Clarke, 
broliai, ir John J. Boukcr. 
Kiekvienas jų paleistas už $25,- 
000 kaucijos. Milionus žmonių 
depozitų bankininkai išeikvoję 
įvairioms spekuliacijoms ir sa
vo naudai.

va-

KRETINGA. — Buvęs Kre- 
tingoj antstolis Edvardas Lu- 
bis yra išeikvojęs apie 30,000 

iš žmonių surinktų pini- 
Jo raštinė rasta didžiau-

ti tų
gu.
šioj* netvarkoj: trūksta patei
sinamų dokumentų, kiti ne- 
tv.i rkoj.

Bankrotai lenkų valdo
mame Vilniuje

Perkūnas nutrenkė ae
roplaną; lakūnas iš

liko gyvas
DUFUNIAK SPRINGS, 

Į liepos 12. — Per audrų 
nuo čia perkūnas trenkė 
dusį l,0(M) pėdų aukštumoj ae
roplanų. Nors aeroplanas buvo 
nutrenktas žemėn ir visai su
dužo, stebuklingu budu pilotas 
Jack Morris, 24 metų amžiaus, 
išliko visai sveikas.

netoli

AUGUSTA, Wis., liepos 12- 
— Netoli nuo čia traukiniui 
užgavus automobili, buvo už
mušti trys Sheb-oygano pilie
čio, Henry Dobrenzo, vaikai, 
amžirus nuo 3 iki 11 metų.

Nesenai pradėjęs eiti Vilniu
je žydų laikraštis “l’nser \Vil- 
ner Express” skundžiasi, kad 
paskutiniu metu Vilniuje visa 
eilė stambesnių žydų įmonių ir 
krautuvių jau užsidarę, aiškiau 
sakant subankrutavo. Laikraš
tis pažymi, kad neužilgo su
bankrutuosiąs ir vienas dides
niųjų Vilniaus žydų bankas.

Bankrutoja ne tik žydų įmo
nės ir krautuvės, bet bankru
tuoja- visi. Andai garsiausia 
Vilniuje brolių Jablkovskių j- 
monė, pasistačiusi prieš kele
tą metų keturių aukštų namus, 
ir pradėjusi prekybą į vesdama 
net keliolika skyrių, po trupu
ti betgi leidosi žemyn, kol šie
met pasitenkino tik partneriu 
ir požemiu, užleisdama viršu
tinius aukštus naujai įsisteigu
sioms įmonėms, kol ir los nu
važiuos žemyn. [VR].

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 j 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, DI.
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NAUJIENOS, Chicago, IU.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Deed ofisas gi įteikė jai didglį 
gėlių bukietų.

— 18 gatvės gyventoja.
Gražuolė Helena Mikutckai

tė yra “Naujienų” kaimyne, 
gyvena su savo tėvais adresu 

1671 W. 18 St. Čia ji priklauso
i o . . • >• i _ I prie vietos parapijos, čia ji bai-lolOS gatv. apielinke ge pradinę parapijinę Apveiz-

tos svetainę. Net ir karštos' va- pinti centus, kurie ilgainiui iš- 
saros dienos parių nesulaiko, augs į dolerius, šimtus' ir net 
štai viena parė įvyks ir atei-' tūkstančius dolerių.
nantį šeštadienį. Tai bus dau- ’ 
giausia suvalkiečių parė ir ke-l 

; tina būti labai didelė, nes su
I suvalkiečiais niekas negali ly- mui patartina
' gintis. ‘ ’ <

Labai gerai, kad parininkai

s.

Beje, jei kas turite neišriša
mų reikalų ir norite kreiptis prie 
advokato, tai teisingam patari- 

krėiptis prie 
spulkos advokato K. P. Gugio 
kevirtadienio vakarais spulkos 

dos Dievo mokyklų. Po to per daro biznį Cicero, nes Chicagoj ofise, pas Švėgždų, 4917, W. 14
Šios apielinkės lietuvaitė—“Miss keturius metus lanke Harrisonjir taip visko pilna.

Greater Clark Street” gra-'Tach. High School mokyklų, ku-j 
žuolė. rią pernai baige.-^-R.

ŽMOGAU / ■

Šių savaitę, trečiadieny, buvo' 
atidarytas naujas tiltas per upęi 
Clark gatvėj, vidurmi-esty. Ka
dangi tas tiltas dėl vidurmies- 
čio yra labai svarbus, tai jį 
atidaryta didelėmis iškilmėmis'.

Prie progos, buvo surengtas 
kontestas vidurmiečio gražuo- i 
lių, ypač kurios dirba Clark i 
gatvėj. Gražiausioji iš visų gra
žuolių turėjo būti apkarūnuota 
kaipo Clark gatvės karalaitė—j 
“Miss Greater Clark Street”.; 
Kontestan stojo 150 gražuolių. 
Rinkimas karalaitės buvo Sher-I 
man hotely, Grand Bali Room. | 
Ir iš visų šių gražuolių, kara-l 
laite tapo išrinkta lietuvaitė Ils-j 
Iena Mikutckaitė, dirbanti pavie
to trobes'y, Recorder of Deedsj 
Slayton F. Smith ofise.

Atidarymo dienoje mayoras 
Thompsonas uždėjo ant jos gal-j 
vos karūna, tuo paskelbdamas 
ja Clark gatvės karalaite. Ir ji, 
kaipo karalaitė, vadovavo dide
liai ir reikšmingai parodai, kuri 
vaizdavo visas tas permainas, į 
kurios įvyko Chicagos’ gyveni-į 
me transportacijoj ir pačiame 
miesto gyvenime, čia buvo ga
lima matyti seniausius automo
bilius, arklių vežimus, kuriais 
pirmieji gyventojai važiavo j 
Chicago, arkliais traukiamus 
gatvekarius, pirmųjų Chicagos' 
policijų, senovinį arklių paštų, 
diližanus ir 1.1. Ir taip— nuo i 
Chicagos pirmųjų dienų iki pas-i 
kiaušių. O prieky visos paro-l 
dos, gražiai išpuoštame automo- 

gražaus gėlių sos-i 
karalaitė Mikutc- 

asi^tavo, kaipo pa-1 
kitos gražuolės.

Brighton Park
Finansinė įstaiga

Lietuvių finansine įstaiga, 
vardu Mid-West Home Loan 
Association, kurios ofisas ran-l 
dasi adresu 4038 Archer Avė., 
laikys savo pusmetinį susirin
kimų nedėlioj, liepos 14 d., ly
giai 10 vai. ryte, Lietuvių Au
ditorijos' svetainėj, 3133 So. 
Halsted Str. Visi dalininkai pri
klausantys minėtai įstaigai pra
šomi susirinkti paskirtu laiku. 
Be kitų svarbių reikalų, bus 
išduota finansinė apyskaita už 
praeitų pusmetį ir bus išmokė
ta kiekvienam priklausantis di- 
videntas. Eidami šusirinkiman 
bukit prisirengę duoti gerų su
manymų bendrovės labui.

—Anton Jūsas, Rast.

Su ateinančiu pirmadieniu I 
j prasideda atostogos 
' jų Western Electric 
ninku. Visi išdirbę 
gauna dvi savaites 
mokėtų atostogų, 
atostogas gauna visi 
užplus atostogininkais vi's'os far- 

Į mos ir rezortai. ______
I nesustos dirbusi, nes yra daug 
naujų darbininkų, o ir vienas 
kitas iš senųjų darbininkų yra 
paliekamas.—Rašėjas.

coU/n'hf Nora Gugienė iš 
(l<li 1)1” | • • •

du metus | važiuoja į rytus- 
pilnai ap-1 
Šiemet gi 
kartu, tad P. Nora G-ugicne, žinoma dai

nininke ir darbuotoja lietuvi!]
B°t dirbtuvė meno rateliuose, šiandie išva

žiuoja iš Chicagos į rytus, pra
leisi! keletą savaičių atostogų 
savo tėviškėj, Naujojoj Ang- 

Įlijoj.
(Pusę kelio jų palydės jos vy- 

Su liepos 1 d. prasidėjo'nau-'ras’ a(^v’ Gugis, kuiis va- 
ja serija Lietuvių spulkoj. Tal|žiu<.ja j BittsJnirghą SuS1v.eni- 
yra trečias šių metu bertainisP m<> 'l<jllvv11’ ‘ rcl
ir prasidėjo jis su,geromis pa- kala,s' •>'» za‘Ja SU 
sėkmėmis. Pirmą ketvirtadienį <a"‘- al* rn< lcni- 
p-ia Švegždienė vos spėjo nau
jas knygutes rašyti ir išdavi-, 
nėti čekius užbaigusiems šeri- j 
jas’ mokėti. Jai tas darbas pa
prastas, tai jai ir sekasi ir grei-! 
tai jį atlikti, bet ir tai turėjo 
gerokai paskubėti.

Kas dar nemokate spulkos ir 
dar nepradėjote taupinti, tai yra labai malonus imti, 
dabar yra patogiausias laika: 

paros pradėti spulkų

Turėdamas $1,500 gah iuojaus
kraustytis i savo namą ir

Nemokėti kitiems Rend:
I.'

I

bilyje, ant 
to, važiavo 
kaitė. Jai 
lydovūs, 27

Parodai atvažiavus prie tilto, |
mayoras, padedant p-lei Mikuc-i 
kaitei, perkirpo skersai tiltų1 
ištiesta kaspinų ir tuo tiltų ati
darė publikos naudojimui. Ati-i 
darius tilta, visa paroda, kuri | 
prasidėjo North Sidėj, naujuo
ju tiltu įvažiavo į vidurmiestjį 
ir ten išsisklaidė.

Clark St. “karalaitė” gražuo-l 
lė Mikutckaitė nuo North Clark j 
gatvės biznierių asociacijos ga
vo dovanų deimantais iškaišytų 
rankinį laikrodėlį, taipjau labai 
daug dovanų gavo nuo draugų 
ir kitų biznierių. Recorders ot1

Mf

g

jomis be

Cicero
buvo rašyta apieJau

Stebėtinas Įvairumas Musų Spalvų Parodoje

brangiau Dirbtuvėje

GERSKIS VASAROS 
GRAŽYBE!

Platus Spalvų Pasirinkimus 
BE EXTRA KAŠTŲ

HJ15

HUDSON MOTOR COMPANY OF ILLINOIS
Phone Calumet 6900

m. j. kiras
3335 S. Halsted StIII.,

WE8T (Contliiiied) 
S. Si B. Motor Salea Corp. 

3854 W. Rooaevelt RoikI 
Vau Biiren 4910 

Juh. Shiger Motor Sales 
1428 HooKi'vnlt RoikI 

Monroo 0319 Hayinurket 0912 
Sulllvan-Morgan Motor Sales 

4701 Wft8hington Blvd. 
MaiiHtlcId 2414 

and 6201 W. 22nd St.
Berwyn 2171 

Schellenbergcr Motor Salen 
5028 W. 22nd St. Cicero 1887

SOUTH
AJax Auto Coinpany 

7800 Stony Islaąd Avė. 
8nglnaw 1400 

SOUTH (Contlnned) 
Burbo Motor Kales 
3512 Archer Avė. 

l.afayette 5160 
Calumet Motor Co. 

10940 S. Mlchltran Avė. 
Pullman 7300 

Halsted Hudson-Essev Co. 
7023 Halsted 8t. TrlanRle 0341 

Herbert Motor Sales 
7420 Cottujcė Gi'ove Avė.

Vlncennes 6715

M. J. Kiras pastate jums Namą

Bridgeporte!Kiekvienas laukė vasaros maloniu 
j dieni]. Jei nori gėrėtis ..
i paprastu vasarinių trubelių, tai imk 
TRINERIO KARTAUS VYNO
ir jausis visai gerai. Tas vaistas 

'. Nėra ge
resnio vaisto nuo viduriu ligų, kaip 
šis' vaistas, pagamintas iš Kaskaros 

mokėti, nors ii’ Į ir kitų Žolių, diastatiško malto ir
1 Kalifui nios raudonojo vyno. Visose

THE
CHALLENGER

has ihe right

0111

Klausyk, Žmogau!

Jei turi susitaupęs kiek pinigų ir turi šeimyną, tai 
nieko nelaukdamas atvažiuok j Bridgeportą, Chicagos 
lietuvių širdj, ir apžiūrėk M. J. Kiro pastatytus namus.

ATSILAN K Y K IT p a- 
matyti musų Spalvų 

Parodoj grožę ir įvairumų 
spalvų, kurias Essex siūlo 
be ekstra iškaščių.
Savo viešu iššaukimu kiek
vienom karui be išimties— 
—savo 24% didesnė pajė
ga—didesne grože, didžiu
lio karo Įtalpa, važiavimo 
lengvumu ir pigumu—
—Essex užimta aiškių va
dovybę įrodyta v e r t y b e. 
Essex duoda visus stan
darto įrengimus, seniau 
pažymėjusius tik brangiuo
sius karus, — kurie E,ssex 
kainos karafii kainuodavo 
ekstra kaštų.

2220 S. Michigan Avė.
NORTH 

Btickinghntn Motors, Ino. 
3948 N. Dameii Avė. 

Lincoln Avė. at Irvlng l’ark 
Blvd.. Buckinghum 2319 

Hudson Motor Co. of Illinois 
EvHiiston Brandi 
1820 Rldgc Avė.

Sheldrake 2300 Universlty 720 
Hudson Motor Co, of Illinois 

North Si<ie Brandi 
6259 Broadway 
Sheldrake 7210 

Keystone Motor Kales Corp. 
3143 IV. I<awreiice Avė. 

Keystone 3400 
and 

4040 N. Westcrn Avė. 
North-lVest Hudson Co. 

6715 Olinstead Avė. 
Edison Park. III. 

Ncivcastle 3150 
A. W. Person 

Hlghland Park, III. 
Highlaml Park 2402 

Plamondon Motor Co. 
4824 Rherldan Road 

Longbeadi 1818 
l’ortage Park Hudson Co. 

4101 Mlhvaukee Avė. 
Palli^ade 1800

Be ekstra kaštų — 
tarp šių į r e n g i m ų 
yra: 4 Hidrauliški sukrė
timų suėmėjai — Starters 
ir elektrinė miera žybalui 
ir aliejui — Radiatorio už
darytąja! karščiui kontro
liuoti— Pritaikomos sėdy
nės prieky ir užpakaly — 
Visos šviesios dalys chro- 
mium apvilktos— “saddle” 
liampos —- kontrolės prie
taisai valdomajam ratui— 
elektrinis užraktas— Nau
jo typo dvygubos veikmės 
4 ratam stabdžiai veikian
tys vienodai visokiam ore 
—Patentuoti Super Six pa
togumai pašalinantys vir
pėjimų.

II. M. C. Pirkimo Planas siūlo 
lengviausias galimas išmokėji- 

jimo sąlygas

Tie namai yra mūriniai, 2 aukštų, dviem Žeimy 
nom, po 5 kambarius kiekvienas flatas. Yra angliš 
kas skiepas, kuriame galima pasidaryti dar vienas fla 
tas ir tada namas neš į metus $900.

Tik pagalvok! Kur kitur gali rasti namą, taip pi 
gų, kuris neštų tiek daug įplaukų j metus.

Visi namai jau galutinai užbaigti. Ir visi tų nauju 
namu flatai jau išrenduoti. Penkiolika rendauninkų 
paliko belaukiančių, nes tuščių fiatii jau nebėra.

Birdgeporte yra visi patogumai: Čia pragyveni
mas pigiausia; transportacija geriausi; apielinkej dir
ba šimtai tūkstančių darbininkų, čia yra du didžiausi 
lietuvių teatrai, bažnyčia, bažnytinė mokykla, publiška 
mokykla, seniausia lietuvių banka, didžiausios krautu
vės ir viskas kas tik reikalinga žmogaus gyvenimui.

Tik atsilankyk tuojau į musų ofisą ir apžiūrėk mu
sų naujus namus.

g> 
v.

Kreipkis į artimiausią pardavėją
WE87 

Berivyn IIiiiIhoii-Esscv Co. 
3145 (lak Tark Avė. 

Berwyn, III. 
Beruyn 351 

Crandali Motor Car Co. 
430 Mudlson St.

(lak Purk. III. Eudld 5017 
Crandali Motor Car Co.

of Maywood 
51 Lake St. at First Avė. 

Maywood. III. Maywood 360 
Hudson Motor Co. of Illinois 

Logan 8<|iiaro Brnnch 
2647 Mlhvaukee Avė. 

and
2401 Logan Blvd. 

Bpattlding 3000 
Hudson Motor Co. of Illinois 

I’arkiviiy Brandi 
3308 W. North Avė.

Albany 4010 
Hudson Motor Co. of Illinois 

West 8lde Brandi 
3910 Ogden Avė. 

lauvndale 0911 
Lyons Motor Sales 
8027 Ogden Avė. 

I.yons 7121 Lytini.
Paragon Motor Car Co. 
5901 W. DlVision St. 

Cohinibla 5670

SOUTH (Conllnųed) 
Hebeit-Temple Motor Hale# 

H1> 18 Conunerclal Avė. 
Kcgcnt 408'4 

IleiHlrlcks-MltchelI Motor Sale? 
0*400 Lake l’ark Avė. 

Fulrfax 0820-0 
llcyne Motor Sales 

5104 R. Ashland Avė. 
Proepect 7910 

HtidHon Motor Car Co., of 
lillnoln 

Wentworth Avė. Brnnch 
7141 Wentworth Avė. 

Trlanale 5900 
Mhhvąy Corporation 

0044 Cottago Orove Avė. 
Fnlrfax 4810 

Jack T'erlimm Motor Sales 
6727 8. Wostern Avė. 

Ilemlock 6637
S. & R. Motor Sales 

8031 S. Halsted St. 
Vlncennea 6808

Stratford Motor Sales 
708 W. 63rd Street 

Mentworth 1914 
E. L. Shaver Co. 

619 Hohnuin Avė. 
llamnyind 80 

Hatmndnd, Ind.

MUSŲ OFISO VALANDOS: Sekmadieniais nuo 10 ,ryto iki 4 po piet, 
Pirmadieny, Trečiadieny, Penktadieny nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare. 
Antradieny, Ketvirtadieny ir šeštadieny nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.
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(Tarp Ghicagos
i Lietuvių

Chicagietis prigėrė 
F ox upėj

Cicerietis Vladas 
Lukštą užmuštas 

automobilio

Leopoldas Norkus, 31 
žiaus, gyvenęs pri< 

i VVashinjgton Bįvd., 
i d. su draugais ir giminėmis iš- 
, važiavo Į St. Charles, Iii., ir nii- 
I ėjo maudytis į Fox upę. Besi
maudydamas jis prigėrė. Ve- 

ilionis buvo nevedęs,
Kūnas pašarvotas yra Eudei- 

kių koplyčioj, 161)5 S. Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės bus pir
madieny. liepos 15 d., 2 vai. po 
piet, į Lietuvių Tautiškas Ka
pines. Laidotuvėmis rūpinasi

jų tarpe ir,velionio pusseserė Petronėlė 
Lukštą/ trimis aulomo- i Bląškauskienč, 1508 S. Marsh-

ni. 
.).)27 
liepos

am-
W.
10

kur Golden Star kliubas turė- 
ivo. metinę pasilinksmini- 

Šimtais automobilių 
tuksta utinė minia
kliui;;) rėmėją ir 

bei apielinkės 
bendrai linksminosi • 
dienoj.

SPORTAS Amerikos golfas

Žinomas Cicero biznierius, 
turintis svetainę prie 1500 ,S. 
49th Avė., Vladas Lukštą va
kar liko užmuštas automobilio 
ant Michigan City kelio.

Būrys ciceriečių 
Vladas
kiliais buvo išvažiavę į Mielu-i 
gan City apžiūrėti vietos ato-Į 
slogoms. Gryšlant namo, p. 
Lukštą sustojo nupirkti vai
kams žaislų ir ėjo skersai ke
lią prie standos. Ginant sker
sai kelia atbėgo kokiu 70 m. 
j vai. greitumu einantis auto
mobilius ir p. Lukštą parmušė 
po savo ratais. V. Lukštą liko 
ant vietos užmuštas, drabužiai 
sudraskyti ir visas kūnas su

bėgusio au lo-

Burnside
Buvo areštavę lietuvius

maltas smarkiai 
mobilio.

Apie laidotuves ir kitos smul- 
praneštos pi r

madienv.

Cicero
Atšaukia išvažiavimą

! jo 
mo diena, 
suvažiavo 
kliu b iečių, 
Roseiando 

jčių ir visi 
šioj kliubo

Pribuvęs 
piriraau ia

vandeni

Sportas ir Menas
Su pabaiga' pereito ir pra-

į vietą apie 11 vai., 
nu ^skubinau prie

guard”
t i urną, 
vių, leidžia savo valtelę Į 
deni. Apsimainėm 
žodžiu ir žinomas 
siskubino Į kitą

apsirengęs i

vienu

m. amžiaus, paeina iš Claik 
Šunimi t, Ęą. Jam nepavyko šia
me čempionate ir išėjo vienas 
paskutiniųjų su score 339 kir

čiais. Abu jauni čia augę lie
tuviai vaikinai, jie turi daug 
progų ^ateity pasižymėti golfe.

— Menas.

Golfą lošia beveik visi lietu- 
sve | viai profesionalai, biznieriai, 

- į menininkai ir 1.1. Golfas yra 
gražus ir daug sveikatos tei
kiantis sportas. Neveltui “Bi
rutės” choro ir orchestros ve
dėjas p. Stepanavičius, apart 
meno, pamėgo ir sportą. Ir 
štai užvakar su nauju golfo 
setu, kuri nusipirko pas p. Me
ną, liet, pro, Čeponio Auburne 
traukė golfuoti pirmą kartą Į 
Palos psjrką. P-nas Stepanavi
čius gaus gerą pradžią golfe, 
nes Čeponis yra neblogas gol- 
I įninkąs, ir kartu su juo loš
damas gaus gerų patarimų. 
Piiegtam p. Stepanavičius ir 
A. K. Meną prirašo prie “Bi
rutės” rėmėjų šiems metams.

— G»3»lfo Rep.

“life 
kos- 
vir- 

van- 
kitu

pusę ežero, 
;. Pastebėti

na: ir šiame amale Karolis iš-

Ištažiavimo dalyviai visut 
jautėsi gana linksmus ir drau
giški. šiai vieni užkandžiauja, 
kitijirie ežero po lapuotais me
džiais ilsisi ir i besimaudan- 

po ąžuolynus, 
vaikšto, šlei-

Nesenai žinomi viHtos/ gy
ventojai Maciukevičia ir du 
Orenlai buvo federalinės žval
gybos nario Priebe suimti kai
po įtarti skleidime netikrų pi
nigų. Po pirmo tyrinėjimo le-.jvo ir keletas žaismių su l’ai“*." . 
deralinis komisionierius VValker i jimais. ženočiai ir jaunuoliai 
suimtuosius paliuosavo, užsta- lošė indoor baseball. Laimėjo' 
Čius už kiekvieną po $1 ,.>00į jaunuoliai, 
kaucijos. Po antro tyrinėjimo' Kai| 
tečiaus komisionierius juos vi-JkJiulyo 
sai paliuosavo. — I).

čius žiuri, kili 
,ar aplink ežerą 
vos muzika buvo 
vo užtektinai ir šokančių. Bu-

'aime-1

visada, taip ir dabar' 
komitetas parūpino vi- 

išvažiavimui skanių val- 
šaltakošės ir šaltų gėrimų.

Roseland

A. rengėjai.
Bob-

tional Open” vyriausias Ame
rikos metinis golfo čempiona
tas. Medai 72 lioles būdas lo
šimo,
•Kompeticijos rezultatas:
by Jonės čemp. 1928 m. ir Al. 
Espinosa išėjo lygioms, pada
rydami po 294 kirčius. Ant ry
tojaus padarytas “play off” 
Medai 36 holes ir Jonės pada
rė score 72-69 141, o Espino
sa 8 4-8(1—164 kirčius. Jonės 
lieka dar vieniems metams 
Amerikos golfo čempionu, su
mušdamas oponentą 23 kir
čiais, Espinosa liko runner-up. 

, Lietuviai minimame čempio
nate pasirodė taip: Billy Bur- 
kauskas išėjo penkioliktas su 
score 307 kirčiais. Jis yra pro, 
27 m. amžiaus, paeina iš West-

pro asistantas,

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

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake 

16 augštas
JOS. F. KASNICKA, p ri nei pala s

St.

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Jus 
Dr.

Cicero Lietuvių Raudonos L 
Božės Kliubo jubilėjinis iš- L 
važiavimas lieka atšauktas iš i 
priežasties mirties draugo VIa-j., 
do Lukštos, kuris tapo auto-1 
moL’iliaus užmuštas liepos litą 
dieną, 7tą vai. vakare, Michi
gan City, Ind.

Draugas Vladas Lukštą 
veno 1500 So. 191 h Avė., 
cero, III.

Išvažiavimas įvyks liepos 
d., toj pačioj vietoj.

Komitetas.

sam

i Visą tai kaip kliubiečiams, taip 
ir svečiams buvo atiduota

i vis?,i žema kaina. Pelno iš 
kliubui nelieka, bet kliubas

• negeidžia pelno/ ypač savo 
važiavimo dienoj, toj metinėj

'kliubo šventėj; liktai' rūpina
si, kad tūkstantinei miniai vi-, 

, sados butų geriausias patą ma

u z 
to 
ir 

iš-

gy 
Gi

Bytoj Golden Slariečiai 
besbolą su VVhite Stariečiais. į 

■Tai dviejų veiklių kolonijų tie-! 
tuviai eina persiimti besbolo lo-■ 

i širne. Kurie laimes yra sunku 
atspėti, bet vistiek tikimės tu
reli gražų iošį. Lošimo vieta ! vimas. I

. !)iksfpi(« m ie .b gi. ii Midų j Vėlai vakare kliubiečiai ir 

svečiai palinkėję vieni Idilėms 
labo, linksmi važiavo na-! 
tuomi dar karią palikda- 

Golden Star kliubo istori-, 
gražų atsiminimą.

— Busteris.

gan 
piet.

Golden Star išvažiavimas mo 
m i. I 

nepaminė-. joj

l

I

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

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

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

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

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos. 

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III. 
Telefonas Lafayette 4689

Kodus Ješkot?
Saugus investavimas ir gero nuošimčio grįžimas— 
štai tie yra veiksniai, kurių ieškote padėdami sa
vuosius liepos perviršio fondus.
Šio Banko Bondsai užtikrina pilną saugumą kartu 
su puikių nuošimčių grįžimu.
Investuokit savo fondus šiandie i musų 6% Real 
Estate Pirmųjų Morgičių Auksinius Bondsus.
Virš 25 metų konservatyvių ir sveikų investavimų 
kviečia jus pasitikėti.
Pirkite Bondsus Cash arba pagal musų Partial Pay- 
ment Plan’ą.

The West Side Irusi & Savings
BANK

Roosevelt Road at Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

A Clearin# House Bank 
Resources over $14,500,000.00

BANKAS ATDARAS:

Utarninke ir Subatoj Kitomis dienomis
9 v. ryto iki 8 v. vak. 9 v. ryto iki 3 v. po piet.

vėliausi ir sreriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau
to. Odos, Inkstų, į-i? 
Pus16b, Siapimosl ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rio kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Rohs 30 metų 
sėkminga praktl k a 
ir tūkstančiai 
dytų pacientų yra, 
užtikrinimas; kad 
pacientai biu gydo
mi veiksminga, ir sokmingM. Jo 
ma mokestis yra žema 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokestfes, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jūsų pu
sės prievolių. Neatidėliokit, bet atsi- 
kreipkit šiandie pasitarti apie sveikatų. 

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

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
, PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 5, Nedė- 
liomis 10 iki 1 vai. po piet. l’anedfi- 
liais, Seredottils ir Suimtomis valandos 
vra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

-M.'.;.-g-.iri---------------- :-------- ''
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Ir kiekvienam

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.
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lugpiucio-August 4. 1929
CERNAUSKO DARŽE

Visos Chicagos ir kitų miestų lietu

vaites gražuoles (nevedusios) yra kvie

čiamos dalyvauti konteste . Laimėtojos 

gaus $100 vertės deimantini žiedą ir $45 

bei $25 pinigais.

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

■ ■ A ..v .

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI 

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

AŠ sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių

konteste. Esu ................... metų amžiaus; ................... pėdų ...........

colių ūgio; sveriu ................... svarų. Gimiau ..................................
t

(miestas). Užsiėmimas .........................................................................

Vardas pavardė .........................................................................................

Adresas .....................................................................................................
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KANADA IR JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Jeigu nori taikos, tai ruoškis karui, — sakb džin- 
gos, kuriems rupi, kad tautos butų apsiginklavusios 
nuo galvos iki kojų. Bet tikrumoj išeina kaip tik prie
šingai: juo tautos labiau ginkluojasi, tuo atsiranda di
desnis karo pavojus. Istorijoj mes galime rasti šimtus 
pavyzdžių, kad taip iš tiesų yra. Tuo tarpu tautos, ku
rios nesišiausia viena prieš antrų, gyvena taikoj ir nei 
nemano kariauti.

Imkime, pavyzdžiui, Kanadą ir Jungtines Valstijas. 
Siena tarp tų dviejų valstybių nėra saugojama jokio
mis tvirtovėmis; didžiuosiuose ežeruose jos neturi ka
riškų laivynų. Nežiūrint to, tar^p amerikiečių ir kana
diečių gyvuoja geriausi santykiai. Tūkstančiai kana-i 
diečių kas metą aplanko Jungtines Valstijas,- o dar di
desnis amerikiečių skaičius vyksta trumpesniam ar il
gesniam laikui į Kanadą.

Kanados gyventojai, — su išėmimu Quebec provin
cijos ir dar vienos kitos vietos — yra kilę iš Anglijos. ■ 
Amerikoj taip pat vyriausiai yra įsigyvenusios anglų 
tradicijos. Skirtumas yra gal tik tame, kad Ameri
kos gyventojai yra labiau maišyti. Taip dalykams esant 
tų dviejų šalių vystymosi kryptis turėtų būti vienoda.

Tačiau taip nėra. Jungtinės Valstijos atsiskyrei 
nuo Anglijos 1776 m. ir sukurė savotišką valdžios for-

• mą. Tuo tarpu Kanada vis dar tebėra Britų imperijos 
dalis. Kaipo federatyvė valstybė Kanada pradėjo gy
vuoti tik nuo vidurio praeito šimtmečio. Nuo 1776 m.' 
iki 1855 m. Anglijoj įvyko milžiniška permaina: iš mo-l 
narchijos ji išsivystė j demokratiją. Lygiagrečiai vy
stėsi ir Kanada. Ji priėmė parlamentarinę sistemą, o 
ne kongresinę, kaip tai yra Jungtinėse Valstijose. Ku
ri tų sistemų yra tinkamesnė, — apie tai šį kartą mes: 
nekalbėsime. Verčiau panagrinėsime tų dviejų šalių 
ekonominę politiką.

Jungtinėse Valstijose yra vedama didžiausia agita
cija prieš visuomeninę nuosavybę. Tvirtinama, kad vi
suomenės įstaigos yra tvarkomos daug blogiau, negu 
privatiškos. Laikraščiai, kuriuos finansuoja milžiniš
kos korporacijos, tatai kala diena iš dienos.

Kitokis nusistatymas yra Kanadoj, žmonės ten yra 
tos nuomonės, kad savo valdžios sąžiningumu galima 
pasitikėti. Jie tikisi, kad valdžios operuojami geležin
keliai ir elektros įmonės gali suteikti pigesnį patarna
vimą, negu privatiškos korporacijos, kurioms vyriau
siai rupi pelnas.

Kanada išbandė abi sistemas. Canadian Pacific ge
ležinkelį pratiesė privatiška kompanija. Tai yra vie
nas puikiausių geležinkelių pasaulyj. Bet štai kiek vė
liau Grand Trunk Pacific ir Canadian Northern priva- 
tiškus geležinkelius ištiko katastrofa. Juos tąsyk pa
ėmė valdžia į savo rankas. Ir per trumpą laiką tie ge
ležinkeliai prašoko Canadian Pacific ir pradėjo apsi
mokėti.

Kanados hydro-elektros įmonės yra kitas pavyz
dys. Jos yra 'valdžios kontroliuojamos. Ir štai Ontario 
provincijoj žmonės už elektrą moka per pusę mažiąu, 
negu Amerikoj, kur yra įsigalėjusios privatinės korpo
racijos. žodžiu, kanadiečiai nesibijo visuomeniškos 
nuosavybės baubo. Jie mato, kad tai išeina ant nau
dos. O tuo tarpu Amerikoj privatiški interesai (ypa
tingai elektros įmones) kontroliuoja valdžią, ir begė
diškai išnaudoja žmones.

MILIONIERIŲ GATVĖ. • %

New Yorke yra Park Avenue. Tai milionierių ko
lonija. Apskaitoma, jog visoj Anglijoj tėra 562 milio
nierių. Tuo tarpu Park Avenue, kuri tęsiasi tik tris 
mylias, gyvena 2000 suviršum milionierių. Turtingiau
sioj pasaulio gatvėj randasi 5,000 šeimų, kurios priskai
to apie 2.0,000 narių, šeimos gyvena savo namuose ar
ba apartmentuose, kur metinės rendos siekia $35,000. 
Park Avenue asociacija kukliai apskaičiuoja, jog jos 
narių turtas siekia trijų bilionų dolerių. Bet dauge
lis statistikų yra tos nuomonės, kad tas apskaičiavimas 
yra labai konservativiškas. Jie sako, jog Park Avenue 
gyventojai turi ne tris, bet penkis bilionus dolerių. 
Francija tais pinigais galėtų padengti savo skolas Ame
rikai. I

Pasak asociacijos, Park Avenue 1927 m. išleido

Naujienos, Chicago, ni.

$280,000,000 gyvenimo reikmenoms ir prabangai (luk- 
susui). Ta žinia buvo paskelbta beveik visuose laikra
ščiuose. Bėgiu vienų metų asociacija gavo apie 6,000 
laiškų iš įvairiausių pasaulio dalių. Visų tų laiškų tiks
las buvo vienodas, — gauti aukų.

Didesnis turto susikaupimas, didesnis išlaidumas ir 
gyventojų prieauglis 25 nuošimčiais 1927 m. apskaičia
vimą ’ žymiai pakeitė. Park Avenue šiais metais, kaip 
tvirtina žinovai, išleis $420,000,000. Vadinasi, kiekvie
nos šeimos metinis biudžetas sieks $84,000.

Pažiūrėkime dabar, ką visa tai reiškia. Park Ave- 
nue turi tik vieną trečdalį nuošimčio visų New Yorko 
gyventojų. Bet tie milionieriai šiais metais išleis 3 2/5 
kartų daugiau, negu New Yorko miestas pereitais me
tais išleido švietimo reikalams. Jie išleis įvairiems pir
kiniams vieną penktąją dalį to, ką išleido visa Amerika 
pradžios ir aukštesnėms mokykloms 1925-1926 m. Ru
sijos armija yra didžiausi 'pasauly, bet ji išleidžia mais
tui ir drabužiams mažiau, negu Park Avenue. c

Vidutiniškai Park Avenue šeima per 1929 m. išleis 
maistui, drabužiams ir butui $37,000, — viso $185,000,- 
000; tiek per metus uždirba 100,000 klerkų. Pasilinks
minimas, muzika, automobiliai, jachtos ir kelionės iš
laidos kiekvienai šeimai daug-maž kainuos $18,000, o 
visiems Park Avenue gyventojams $90,000,000. Prie to 
dar reikia pridėti $145,000,000, kurie bus išleisti impor
tuotiems perfiumams, gėlėms, labdarybei, likeriui, puo
toms ir t.t.

Kai dėl likerių, tai žinantieji tvirtina, jog butlege- 
riams Park Avenue gyventojai išmoka per metus $15,- 
000,000. Tos skaitlinės skamba tiesiog pasakiškai. Bet 
Park Avenue yra pasakiška vieta. Sakoma, kad vienoj 
puotoj, kur dalyvavo 500 svečių, šampano ir kitų likerių 
buvo išgerta už $5,000. Dukters sužiedotuvių puota 
vienam milionieriui kainavo $50,000.

Park Avenue 100x100 pėdų lotas kainuoja $2,000,- 
000. Tokiu budu jos visas plotas yra vertas $250,000,- 
000. Maž-daug apie tiek kainuoja ir ant tų lotų pasta
tyti trobesiai. '

Tai tokiu budu gyvena Amerikos multimilionieriai, 
kuomet šimtai tūkstančių žmonių skursta ir sunkiai 
kovoja dėl duonos kąsnio.

» __________________ 4______________

“NEAPYKANTOS HIMNO” AUTORIUS.

Ernest Lissaner yra vokiečių poetas, kuris pagar
sėjo laike karo. Karo kvaitulio pagautas, jis parašė 
“Neapykantos himną.”

Kareiviai buvo mokomi tą himną dainuoti. Tai bu
vo daroma tuo tikslu, kad sužadinus pas juos neapy
kantos jausmą savo priešams, ypač anglams. Jį daina
vo milionai žmonių, neišskiriant ir vaikus.

Prieš kiek laiko Lisaner atsivertė. Jis pamatė tas 
baisenybes, kurias ■ pagimdė neapykanta ,ir viešai pri
sipažino, kad padaręs klaidą.

KAIP BOLŠEVIKAI TERIOJA SAVO PAVERGTAS 
TAUTELES.
' /

Čia ne fantazija ir ne “menševikiška“ naujiena, o 
tikrai grynai raudonas bolševikiškas raportas, patiek
tas tyrimo komisijos Sovietų Unijos Centraliniam Ek- 
zekutyviam Komitetui pereitų metų liepos mėn. ir galų 
gale atspausdintas oficialiame Centralinio Komiteto 
laikraštyj “Sovietų Atstatymas”, No. 1, iš 1929 m.

Raporte aprašoma padėtis Sovietų komisarų valdo
moj Azijoj, Semipalatinsko gubernijoj, kur gyvena ka
zokai ir įvairios tautelės. Štai kaip ten vedamas “ku- 
lokų ir feodalų naikinimas”. Pirma konfiskuota že
mė ir gyvuliai labiau pasiturinčių valstiečių;; tų greit ne
tekus, pradėta lygia dalim ekspropriuoti vidutinius 
valstiečius ir kaimo biednuomenę. Už paliktą dalį pa
kelta mokesniai, arba, kaip> čia gūdriai sakoma, “mo
kesniais apsidėjimas” ligi 300 ir 600 procentų to, kas 
buvo mokama pirma. Taip vienam valstiečiui, greta jo 
mokamų mokesnių 5 rublių, pridėta dar 250 rublių “lai
svo apsidėjimo”. Kitur prie 17 rublių pridėta 112 rub. 
mokesnių, o dar kitur prie 34 rublių uždėta 300 rub.

Taip pat plėšikiškai tai piemenų tautai nusavinami 
gyvuliai. Vienam valstiečiui iš 25 galvijų, kitai našlei 
iš 15 ekspropriuota pusė galvijų, ir juos pačius sume
sta į kalėjimą. Kaimo sovieto pirmininkas Burchanov 
pareiškė susirinkusiems valstiečiams: “Slėpkit savo gy
vulius kiek norite, — jums vis tik nebus palikta dau
giau, kaip po du verbliudu”... \
x Kitas komisaras priverstinai įsteigė Stalino vals
čiuj “kolektyvi ūkį”, ir paskelbė, kad to kaimo gyven
tojai nuo dabar turi bendrai ūkį vesti, bendrai gyventi 
ir bendrai pačiomis dalintis”... Pramonės politika ve
dama nusavinimu valstiečių malūnų, nes ten kitos “pra
monės” nėra.

Kaip vedama teismo “surevoliucinimas”? Semipa
latinsko valdžios sekretorius šitaip paliepęs teisėjui: 
“Mesk.tamsta savo tą teisėtumą\— partija stovi virš 
visokio teisėtumo, ir kiekvienas įstatymas gali būti bile 
laiku atmainytas”. Karkarasinsko apskrities ekzeku- 
tyvis komitetas be kitko parašė: “Teismo organai turi 

.priklausyti penkių komisijai... Įsikišus teismo orga
nams į gyvuliu konfiskacijos reikalus, atatinkami teis

imo organai turi būti tuojau areštuoti”. Todėl teis

mas ten pasiliko komisarų formalumui pridengti, ir pa
baudos dedamos net baudžiamojo nepasišaukus. Pini
ginės pabaudos dedamos taip aukštos, kad ne tik “ba- 
jus” (turtingesnius valstiečius), bet ir neturtėlius ga
lutinai suardo. Du broliai, gyvulių augintojai, dėl pa- 
sivėlinimo užsimokėti mokesnius nubausti po 4000 rub
lių. O “mokesniu apsidėjimo” suma taip pat siekė 
4000 rublių. Vienas namų statytojas apdėtas 12.85 rub
lių mokesniu ir dar 500 rub. Bet kada jis prašė, kad 
jam tuos 500 rublių nuimtų, tai tapo nubaustas dar 
1285 rubliais. Kadangi jis neišgalėjo daugiau išmokė-' 
ti kaip 3000 rublių, tai tapo įmestas į kalėjimą.

Akmolinsko valsčiuj atėjo į kaimus 15 valdininkų 
grupė, kuri stačiai plėšė gyventojus, o teisėjas Biljaje- 
vas vykdė valstiečių pliekimo ekzekuciją nagaikomis, 
atskaitant kiekvienam sulig nusprendimu... Konfiskuo
ti gyvuliai buvo pardavinėjami iš aukciono juokingo
mis kainomis: arklys po 10 ir 15 rublių ir t.t.

“Privatinės nuosavybės nusavinimas” paverstas 
tikra orgija. Konfiskuotas turtas ir daiktai, kaip pa
čiame raporte sakoma, “pačių Sovietų valdininkų ii 
partijos narių pagrobiami ir pasisavinami”. Vienas 
valsčiaus tarybos narys, aukcionuodamas konfiskuotus 
daiktus, “pats nusipirko kailinius, kaurą ir chalatą,... 
kartu už 32 rublius”. Baldai, indai, drabužiai, — visa 
“nusavinama” be jokio raštelio. Dargi gyventojų jur
tos (palapinės) “nusavinamos” ir sukarpomos arklių 
ėdžioms... Surinkti pinigai ir daiktai prapuola, kaip į 
vandenį, 'ir valdžios kasa jų nemato...

Dar tokių priemonių daroma: “sutirpdo” priversti
nai kelis mažus valstiečių ūkelius, ir sudaro dirbtinai 
“kulokišką” ūkį, arba “feodalą”. Bematant po tokie 
''sutirpdymo” tuos “dvarus” atatinkamai apdeda mo
kesniais ir kadangi valstiečiai tokių baisių mokesnių 
nepakelia, — tuoj tokį “dvarą” paduoda licitacijai, ir, 
kaip raportas toliau sako, jį būtinai nusiperka už pa- 
sityčiotiną kainą koks komisaras ar kitas valdininkas, 
komunistų partijos narys...

Nelaimingi gyventojai tūkstančių tūkstančiais bė
ga į tyrus ir daugiausia į Kiniją.

Čia paduota tik mažiau kaip šimtoji dalis pavyz
džių, kokių prirašyta raporte per kelias dešimts špal- 
tų. Ir tai yra tik iš vieno Semipalatinsko apylinkės, o 
kur Buchara, Chiva, kur kitos Azijos provincijos, kur 
Kaukazas, Gruzija, Armėnija...

Tai yra tipingiausis plėšriojo nacionalistinio impe
rializmo pavyzdys, tiktai laikinai prisidengęs kitokiu 
vardu. .Jei įkaitėme šiurpių pavyzdžių išnaudojimo 
Pietų Afrikoj ir Kongo, tai dabar bolševikai tai įvedė 
Europoj ir jos pakraščiuose.

Kelias į Laisvą Mokyklą
Rašo Juozas Pronskus

gusiųjų ir mokytojų. Apie 70% 
mergaičių tame amžiuj atšąla 
prie motinų tik dėlto, kad mo
tinos tame laike su jomis el
giasi žiauriai, smerkiančiai, ne
taktiškai. Daugiausia krimina- 
liškų nusikaltimų vaikinai pra
deda daryti tame amžiuj.

Dabar laikas ypatingai pra
dėti pratinti vaikinus ir mer
gaites piatiems būti žmonėmis 
ir patiems išmokti pasitikti sa
vo krizius. Vietoj “klausyk 
manęs” ttiri prasidėti “klausyk 
savęs”. Ši tą mylėti, ši tą ži
noti, ši tą daryti”, tai prieaug
lių pareiga. Vaikiški klausinė
jimai dabai- užleidžia vietą 
rimtiems skaitymams ir prak
tikavimams būti naudingu vi
suomenei. Taip laipsniuotai iš
auga žmogus.

Net atsitikimuose, kur vaikai 
blogose sąlygose pagenda ir pa
tampa kriminalistais, kaip tei
sėjas Lindsay ir daugybė kitų 
jaunuomenės psichologų ištyrė, 
kad ir tokie vaikai patekę į do- 

Vas sąlygas greit pasitaiso ir 
išauga dorais žmonėmis. Mo
derniškai vedami vaikų pataisos 
namai parodė, kad virš 75% 
vai(<ų grįžta geriausiais žmo
nėmis. Visai panašių vaisių1 
parodė suaugusių kriminalistų 
auklėjimo metodai.

Liberališko auklėjimo prasmė
švietimas, auklėjimas, moks

las, kaip'ir dauguma kitų kil
nių terminų dabar yra plačiau
siai naudojami visokiai speku
liacijai. Kiekvienas savaip 
“šviečia” publiką. Kaip suma
žinti ar panaikinti nusikalti
mus, kaip panaikinti karus ir 
kaip paruošti'karui, kaip pada
ryti socialę revoliuciją ir kaip 
sulaikyti žmones nuo revoliuci
jos, kaip išauginti tolerantingus

(Tęsinys)
Maži vaikai ligi 5, 6 metų 

pasižymi nepaprastu šnekumu 
ir nenuilstamu klausinėjimu; 
jie tada tikrai pirmą kartą savo 
gyvenime mato daiktus, kurių 
tikrai dar savo amžy nebuvo 
matę. Tad geriausia mokykla 
yra jiems piinai, rimtai ir drau
giškai atsakinėti. Tegul vai
kas nukamuos klausimais, bet 
atminkite, kad jiems tie klau
simai yra viso tolimesnio gyve
nimo pamatas, nes iš tų klausi
mų išrišimo jis daro savo bu
simo gyvenimo perspektyvą.

Nuo šeštų, septintų ligi 10, 
11 metui vaikai, anot Kirkpat- 
ricko, pergyvena sccializavimosi 
lenktynių periodą, tai yra vai
kai mėgsta sau lygiamęčių gen- 
ges, ir faktinai sudarą lyg ir 
išskirtą savo lygių “visuome
nę”. Su suaugusiais to amžiaus 
vaikai kuomažiausia beturi 
reikalo, čia jie gyvena savo 
gyvenimu. Jeigu tos genges 
susidaro iš gatvės vaikų, kar
tais gali padaryti negeistinų 
pasekmių jų ateičiai.

Amžius nuo 11, 12 ligi 13, į 
14 ir taip pat nuo 18, 19 ligi I 
20 skaitomi kritiškais papro
čių, elgesių, emocijų ir intelek
to susiformavime. Tai yra tik
ras “Sturrfi und Drang (Storm 
and Stress) periodas. Vaikai 
pergyvena sau nesuprantamą 
persilaužimą iš vaikiško į bran
dos amžių, su kuriuo griežtai 
pasikeičia jų impulsai, pasireiš
kia dar nepatirti akstinai, jiems 
kyla tūkstančiai naujų, jau ab
strakčių ir paslaptingų klausi-: 
mų. Sveika, simpatinga ir gi-i 
liai išmintinga namų aplinkuma j 
dabar labai reikalinga. Blo
giausia, jeigu dabar jie negau
na tinkamo atsakymo į savo 
abejones iš puses tėvų, suau

šeštadienis, liepos 13, 1929 

ir liberališkus piliečius, ir kaip 
išauklėti agresingus nacionalis
tus,—visa daroma su pagclba 
“švietimo ir auklėjimo“. Net 
mokėjimas gerai spekuliuoti 
biržose ir padirbinėti čekius, 
fabrikacija “stebuklingų” vais
tų ir mokėjimas gąsdinti pub- 
liko nebūtomis ligoimis, kad iš 
to pasidarius biznį, skaitosi 
“mokslu”.

Bet auklėjimas ir švietimas 
turi būti lygu kaip gili religija. 
Prie auklėjimo reikia eiti su 
švariomis rankomis ir tyromis 
širdimis, nes niekas dar nežino, 
kokių pasekmių padaro netikęs 
auklėjimas. Auklėjimas yra 
menas, kaip padaryti pati gyve
nimą menu. Tai yra žmogaus 
vertybės siekimas; tai yra pats 
gyvenimo kelias, arba pats tik
rasis gyvenimas. Bet tai nėra 
lengvas darbas, žmonija yra 
parodžiusi kaip ji moka apseiti 
be auklėjimo ir be mokslo, bet 
ji dar nėra aiškiai parodžiusi 
kaip ji moka apseiti su moks
lu. Ignorancija ir vulgarišku- 
mas, tamsa ir prietaringumas 
turi labai gilias šaknis. Ir ig
norancija (nežinojimas) visai 
nėra nekaltas dalykas. Ji yra 
labai veiklus elementas žmonių 
gyvenime, žmogus turi nuga
lėti labai stiprų pasipriešinimą 
pats savy, kol jis gaii pradėti 
ir bet* ko mokintis, žmonėms 
dažnai patinka pasilikti neži
nioj, kadangi pasauly yra tokių 
faktų ir tiesų, kurių kiti mie
liau bevelija visai nežinoti, ir 
verčiau pats save apgaudinėti, 
žmogus, kurs stengiasi save, 
auklėti, ir reikia žinoti, kad 
niekas kitas negali žmogų iš
auklėti, turi pirma nugalėti sa
vo prigimtį. t Jis turi išmokti 
pasijuokti pats iš sau buvusių 
brangių stabų, pats analizuoti 
savo prietarus, pats savo ran
komis nuplauti nuo savęs, kai 
kuriuos taip malonius įsitikini
mus ir viltis, pats pastatyti 
klausimus į savo nusistatymus 
ir susitaikinti su tikrąją tiesa 
ir faktais.

Todėl žmonės veikiau beveli
ja pakeisti auklėjimą treniravi
mu, mokslą surogatu ir žinoji
mą tikėjimu. Dėlto didžioji 
masė mieliau “šviečiasi” iš ko
kių Ilearsto laikraščių ir pigių 
sensacingų pamfletų ir skait- 
lingiau belanko rėkaujančių 
partinių demagogų prakalbas 
bei šarlatanų “spirituališkus” 
seansus, kaip moksliškas lekci
jas iš evoliucijos, biologijos, fi
ziologijos.

Auklėjimas ir švietimas nėra 
tik las, kurį gaunama mokyk
loje ir užmetama vos tik jos 
sienas apleidus. Auklėjimas tu
ri sekti per visą gyvenimą, nes 
gyvenimas taip trumpas, o fak
tų, patirčių ir dar neištirtų pa
slapčių taip daug. Taip pat tai 
nėra kultūra, jei žmogus pra
deda įsivaizdinti visko išmo
kęs, viską žinąs. Tai yra at
kritimas, ir žengimas atgal iš 
to taško, kurio gal jau ir buvo 
pasiekęs. Suaugusiųjų švieti
mas yra didelis demokratiškas 
judėjimas, ir čia vėl reikia būti 
labai atsargioms, nes šiame at- 
vejy pasireiškia labai stipri 
tendencija pasidaryti savo stan- 
dardais neišauklėtos daugumos 
idealus ir pageidavimus, o ne 
išaulėtos mažumos. Tai matome 
per daug gerai religinio auklė
jimo praktikoje.

(Bus daugiau)

Temykite
D APDRAUDA (Imurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per dideliai ir ceriaučiai kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Hahsted St.
Tei. Roo«ei'dt 8501

<-------
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a hearty meal you xvill not 
find it there.

Au revoir. Ta, ta. And other 
expressions of taking myself 
hence.

NAUJIENOS, Chicago, III1929

that Margret

cl

Įood, she is good;

Saugiausi Investmentaihappen if—

find

Wiid Oats •
1’11

Tiktai nepamirškite pasinaudoti proga pas mus.
our UNIVERSAL STATE BANK

3252 So. Halsted Streetour
LAUGHS AND GROANS

You’re Righttvvo
afterVVhat vvould

you

KAINOS
NUMUŠTOS!

Milžiniškas išpardavimas 8 trištoriu ir
ANGLIŠKU BASEMENTO Buildingu

4

i

sure to shovv. 
in school one

see | 
in oi

Dutch—I vant a chicken.
Butch—Want a pullet?
Dutch—No. 1’11 carry it.

you 
one

g i ris and the handsome boys in- 
dulged in petting. (1 pitched 
horseshoes and played bąli). We 
left early for the city in order

“Do you take lodgers?”
Veli, vot lodge do you belong 

to?”

BANKAS TURI UŽDARYTI NUOSAVYBES

G rovė būt vve made it up and 
back in good time. About fivo

Harold: “What vvould 
think if I vvere to steal just 
little kiss?”

J. J.: “I certainly cleaned up 
on Wall Street today.”

T. B.: “Sinc-e vvhen do you 
vvork for the city?”

J. R.: “You have a hunch 
you’ll be married soon?”

S. N. “Yęh, dad bought a 
shotgun yeslerday.”

1: “Step in the baru and 
shovv you my horse.”

2: “Iluh, the okl stall.”

Ali in all it vvas a safe and 
uine vvay to spend the Fourth.

—Harold.

Tony G. came to Chi. Toli us 
Ilelen do you miss your old 
f lame? Tony has been talking 
about you. That'* shovvs h o

Heilo Stella Ramanauskis and 
Ilelen Zikus. Bot Rockdale is

Never go into water

HERŲ AND THERE— 
THE FOURTH

Otto.-' “What do you say to 
little kiss?”
Paulina: “l’ve never spoken 

to one.”

won, i conipany.
beforeĮ A lot of chickens are killed 

? the road, and many 
others come in half dead.

Mike L. why do you 
tvvo

you 
G. occupied most of the time. j think oi a person who had. a 
Tony, did you find the book j chauce to take a hundred dol- 
more interesting than Stella N.? kirs offered to him and he only 

How were those olives Ann took a panny ?■—A. G.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
Otto:

home?”
Paulina: “Sure. Where do you 

live?”

CHATTER COLUMN

mg

We

j&M&c&c -S?

OtlL
about

A Column by, for, and of the members of the 
Universal Lodge S. L. A. No. 314.

evenmg

ming, 
former 

transfered to 
cxpuct more

ai i (
oi

UNIVERSAL’S

This column did not appear 
lašt Saturday, not.because of 
lack of inaterial būt because tff 
the scarcity of contributors. 
There are numerous items of 
interest going on among the 
members and yet only one or 
tvvo seem interested enough to 
vvrite. A good number of mem
bers are ųiiibe capable of vvrit- 

icles. Some. 
consistently.!

Others are afraid to try.
Eeveryone likęs to icad the 

‘Column’ būt fevv likę to vvrite. 
You vvill enjoy reading it niuch 
more vvhen you read something 
that you have vvritten. Ilonest,1 
it makes one feel fine to 
cnes own articles printed 
nevvs paper. Try it one 

e for yourself.
So much for that. Būt 

nevv on
from

U try to have our 
in each Saturday even 

if it vvill only contain a small 
paragiaph. “The Column Mušt 
Go On’, shall be our rnotto.

July 1, being’ the f irsi Alon- 
day o f the month. vve 

ular meelin; 
th<

month

V ( are
ting

our discussions s 
oble/n of having
each month. All 
of having tvvo, so on 
Monday of each month 
going to hold a sočiai

sočiai affair 
we win (iiscuss means and ways 

can enjoy ourselves on holi- 
\vliich we 

1 anytime. 
other 
tever.

or manners i 
enjoy ourselves

e et her oltenei

laive 
irs t

a j oi 
Mond usir Me

N. and Ed. S.? Bet it vvas just 
an excuse to pet.

Harold, (Joe T.) vvho is that 
rnysterious Lillums of yours? 

j Is it Ann N. or Ann A., or may- 
I be someone unknovvn? Plea’s'e 
i’espond in next Saturday’s co
lumn.

Our president, Joe K., has al- 
ready made a h it vvith our nevv 
member, Nell M. We vvonder if 
sponsoring that contest started 

, Oh! that kiss Marathon! 
from ! N. M. vvith J. K., A. N. vvith E. 

and H J. vvith C. B. OI 
and E. 

practici

Margret had a dimpled knee
And it vvas vvhite as snow,

And everyvvhere
vvent

Her knee vvas
It shovved itself

day,
‘Tvvas not against the rule)

Būt you can hardly blame the
teacher

When he kept her after
school.—A. G.

J. K.: “Novv, vvhere are you 
going?”

T. B.: “I’m going out in the 
vvoods and look for Daisies.”

J. K.: “Why not look for 
Violets?”

T. B.: “She hasn’t lošt hers.”

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

mg

A S 
bąli i

and

W(

h

( Vi

vve

m 
m m V

Gagu Park. Time

the Fourth

Einallv 
lormer 
a bril

do-nuts. VV

vvi

utlin 
ves.

oui

k

oi gro- 
rs. I>nt

n’au

fruit 
h am 

nourishment 
for t h irs t,

įme to thirty
usual,

Kivcr 
milus 
about 
shinin-

clouc 
noon
1 n

vve sėt out. 
is about tvvelve 

left 
vvas

o so vve 
The sun 
dore vve 
three’lot 
began to rain. 

didn’t know it vvas 
r:

u \1., būt
ai Iii

U Uit
svvimin

as the 
hungry 

wer

Di
so we
>r oui

cameras vvere taken along and it all. 
snapshots vvere taken 1 
v.very angle. VVe left Dam No. i S
2 early so as to have more fun course A. N. 
at the cottage.

Sonic of the fellovvs played 
a fevv games of horseshoes,

The Universals play their 
next baseball gamo at Armour 
Siiuare, 33rd and Shields Avė. I 
Their oppohents will be the 
Kid Carsons, the šame team we 
beat a few Sundays ago by a 
score of 8 to 4. The game will i 
be called at 1:00 P. M. Some of i 
the girls from Bridgeport come 
out būt ho\v about the ręst. 
Come on girls vve need you. Yuo 
too Lillums.--Teen.

wc saw them
tne contest.

VVhat would
Midge M. vvasn’t so frail?
Tony G. wouldn’t sleep on 

our outings?
Aline N. would stop petting?
Otto K. would raiše a rum-

pus? ( .
Geo. A. and Vic. weren’t so 

bashful?
Bill M. would stop being so 

gene roti s ?
■ Anne A. would stop belitlle- 
ing herself?

Bunis would be morc soci- 
able ?

Mutt and Jeff
(Stella N. and Midge M.)

Margret and Ann vvere discuss- 
ing the type of husbands they 
vvould likę to marry. “One 
thing is certain,” said Ann •em- 
phatically, “i vvouldn’t marry a 
man that snored.” “Ouite right, 
my dear,” replied Margret, “būt 
hovv are you going to 
out?”

take 
gi ris vvhen you go for a 

I suppose for the šame 
reason that you order tvvo eggs 
for breakfast. One might be 
bd.—A. G.

You should have seen our 
little Midge “faw down and go| 
booin”. VVhich “one” did you 
take fancy to this time, Midge?!

Ed S. mušt be reading “soim 
literature” because it kept Tony j

Good proposition
Walter Stevens dashcd into 

the store one day and asked to 
see the druggist. He vvas in- 
duced to tell his troubles to one 
of the girls, however, as they 
did their ovvn drugging, or 
vvhatever you call it. “1 have 
an avvful time”, Ife confessed. 
“I feel likę making love to 
cvery giri I see. Can you give 
me something for it” The giri 
had lo consult with her sister. 
Soon šlie came back. “We’vo 
talked it over”, she said, “and 
wc can give you the drug store 
and seven hundred in cash.” 
Uatch on?—A. G.

Musų Pirmi ’ Morgičiai ir Aukso Bonai užtikrina 
saugumą investavimo dvigubinę vertę, todėl tegul jū
sų taupinimai atneša jums šeštą nuošimtį (6'/ ) ant 
metų.

Negalėdami atsilankyti dienomis, galite ateiti 
Utarninko ir Subatos vakarais ir atsinešti bankos 
knygutes, o jūsų pinigai bus iškolektuoti ir galėsite 
juos investuoti. 

f

Pirkdami nuosavybes (propertes) galite gauti 
paskolas ant 6%.

Važiuojantieji aplankyti Lietuvą galite laivakor
tes gauti ant visų linijų juromis.

Siunčiame pinigus doleriais ir litais, per laišką ir 
telegramų.

$2000 cash Įmokėti. Balansas pirkikui lengvai pritaikomas
Tie moderniški up to date namai ran

dasi prie 4424-50 South Homan Avė. 
Kiekvienas turi 30x125 pėdų lotų.

Tie namai yra dviejų metų senumo, 
įrengti sulig pačių geriausių moderniš
kos Chicagos pavyzdžių. Kiekvienas 
namas turi po tris 5 kambarių apart- 
mentus ir po viena 3 kambarių apart- 
mentų. Garo šildymas, kiekvienas 
apartmentas turi jbudav^tus bath tubus 
ir shoverius, ąžuolo grindis, tefrigera- 
torius, geso rangės, visai naujai deko
ruoti. \

Gražiausio arkitekturos dezaino, jie 
randasi miesto sekcijoj, kuri greitu lai
ku pataps Chicagos Southwest reziden
cijų distriktu.

Tie namai yra tik 35 minučių kelio nuo loop, imant Archer 
^enue gatvekarių liniją, tik 100 pėdų nuo namų ir 2 bloku gat- 

vekarių liniją į rytus nuo KedzieAvenue.
Titulai Garantuojami Chicagos Title and Trust Company
Paniatykit musų atstovus prie namų, 4450 S. Homan Avė, 1 floras 

arba

HELBERG BROS. - Agentus
192 N. Clark St
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Iki 10 metų kalėjimo už 
revolverio nešiojimąsi
Jury teisėjo Stanley Klarkow- 

ski teisme nuteisė Joseph Or- 
chowski, 22 m., nuo vienų iki 
dešimties metų kalėjimai! už ne
šiojimąsi revolverio. Jis nutei
stas einant senai priimtais, bet 
niekad nevykintais įstatymais, 
kad žmogus, kuris buvo nuteis
tas už piktadarybę ir po to bė
gyje penkių metų sugautas su 
revolveriu, gali būti teisiamas 
nuo 1 iki 14 metų kalėjimai). 
Orchowski gi dar nesenai pasi- 
liuosavo iš kalėjimo už plėšimą.

Jury betgi labai nenoriai nu

teisė ji tokiam ilgam laikui ka- tas prie restorano 831 Maxwell 
lėjiman. Girdk jei tokie Capo-į St. šovikas pabėgo.
ne, Šaltis ir kiti stambieji pik- Policija mano, kad Rossman 
tadariai be bausmės nešiojasi liko nušautas už kėsinimąsi nu-
ginklus, tai nedera teisti kalėj i- 
man už tą dalyką mažesnes žu
vytes.

-- f ———■ l» II .

Nušovė butlegerį
Joseph Rossman, 24 m., 3024 

W. Roosevelt Rd., gerai žinomas 
butlegeris ir vienas iš penkių 
apkaltintųjų už apiplėšimą sina
gogos susirinkimo, liko nušau-

stebuklai ir
PASLAPTYS

nušauti Julius Decker, kuris
taipjau dalyvavo sinagogos api
plėšime ir buk pasisavinęs di
desnę dali grobio.

pikniko kapų puošimo dienoje. Taip
gi ateidami j susirinkimą atsineškit 
atvirute, kaipo ženklą, kad esate lo
tų savininkas-kė, ba be atvirutės ne
būsit įleidžiami į ši susirinkimų.

Su pagarba, kviečia
Kapinių Valdyba.

c— ■ ■ ■ ' -..... ■

Pilna Fizinė
ir Analitinė

Egzaininacija

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

socialių ligą, viduriu ir

Kas yra stebuklas? Kodėl se
novėje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau ? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar 
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo

Mokyklos vistiek pasi
skolino $40,000,000

Nors miesto taryba ir atmetė 
>40,000,000 paskolą mokykloms, 
kaipo nepriimtiną delei bankia- 
rių padiktuotų sunkių sąlygų, 
mokyklų taryba vistiek pasirašė 
sutartį su bankininkais Halsey, 
Stuart and Co. ir užtraukė $40,- 
000,000 paskolų tomis sąlygo
mis, kurias atmetė miesto tary
ba.

Bankininkai išpradžių reikala
vo, kad tą pasikolą patvirtintų 
miesto taryba, bet kai pastaroji 
ją atmetė, tai matyt, to patvir
tinimo nebereikalavo. Mokyk-

Dr-stė Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. 1 laikis mėnesinį Susirinkimų 14 
dienų liepos, Davis Sųuare Parke, 
1 valandų po piet. Draugai ir drau
gės, malonėsite Jaioskaitlingiausia 
atsilankyti. Yra daug svarbių daly
kų aptarti.—Sekretorius.

West Pullman Lietuvių Pašelpinis 
Kliubas stropiai rengiasi prie savo 
didžiojo išvažiavimo, kuris įvyks 
nedėlioj, liepos 14 d., Washington 
Heiglits miškely, prie' 107 ir May 
galvių. Nors kliubas kas metai ren
gia išvažiavimus ir šiaip pramogas 
su gerom pasekmėm, bet tokio en
tuziastiško, tokio gero upo pas kliu- 
biečius niekad pirmiau nebuvo nu
žiūrėta, kaip dabar besiruošiant prie 
aukščiau minėtos iškilmės.

Iš anksto yra numatoma tų die
nų gražus oras ir daugybė svieto, 
todėl visų kliubiečių ir šiaip ge
rų lietuvių privalumas yra save at
vežti, parodyt ir kitus pamatyt — 
pasilinksmint prie gražios muzikos.

----Kliubo Koresp,

KATALIKŲ BAŽNYČIA AMERIKOJ
Nedėlioj šv. Mišios bima 10 vai. 

’ ir Suma 11 vai. ryto. Kiekvieną 
Į dienų šv. Mišios būna 8 vai. ryto, 
j Bažnyčios kiti visi patarnavimai at- 
j liekami sulig padaryta sutarčia. Ka- 
■ talikų Bažnyčia Amerikoje yra vie
na, kuri susideda iš prakilniausių 
lietuvių, .los administracijos cent
ras ir pamaldų vieta: 3125 So. 
Parnell Avė., Chicago, III.

Arkivyskupas S. A. Geniotis.

Lietuvių Moterų Draugija Apšvie- 
ta rengia draugiškų išvažiavimų ne- 
dėlioj, liepos 14 d., 11 vai. ryto i 
Leafe Grove, Kean ir Archer Avės. 
Gerbiama publika prašoma skaitlin
gai atsilankyti.

Kviečia Komitetas.

Dabar Geriausias Laikas

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 
nystės 
nervinio pairiino 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 REIKSIĄ LAIME

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

ekzortomis tampa išvarytas*: 
i Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoji, 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

ių taryba gi gali paskolas už
traukti savarankiai, be mieste 
tarybos leidimo.

Mokyklų tarybos prezidentas 
Caldwell prieš miesto tarybos fi
nansų komisiją yra pripažinęs, 
kad paskolos nustatytos sąlygos 
yra perdaug sunkios, bet esą 
ubagai neturi pasirinkimo ir tu
rį priimti tai, ką bankieriai pa
diktuoja.

20-tos Ward’o,s Lietuvių Politikos 
ir Pašelpos klijubas rengia puikų iš
važiavimų nedėlioj, liepos (July) 14 
dienų, 11 v. ryto, Stepono Svelelnio 
farmoj. 86 gt. ir Kean Avė., Justice 
Park, III., už Lietuvių Tautiškų ka
pinių. Visi esate kviečiami atsilan
kyt, kur galėsit puikiai laikų pra
leist tyrame ore ir prie geros muzi
kos. Vieta veltui dėl visų.

Kviečia Komitetas.

DVI KNYGOS

Europos redaktoriai 
Chicagoje

Lietuvių Teatrališkos D-stės Puta 
No. 1 Dramos Skyriaus Ratelis ren
gia piknikų Sekmadienį, 14 d. liepos 
pas J. Savickį, Justice Park. Pradžia 
10 vai. ryto. Kurie atsilankysite, tai 
galėsite linksmai laikų praleisti ir 
prie geros muzikos pasišoksi!.

Užprašo Komitetas.

Lietuviu Tautos Kata
likų Parapijos 

IŠVAŽIAVIMAS 
įvyksta

Liepos-July 14 d., 
Kučinsko Darže, 

JUSTICE PARK, ILL.
Šio išvažiavimo pelnas eina para

pijos naudai. Išvažiavime bus dai
lus programas, kalbės kunigas, rasis 
ir kitu įvairių pamarginimų, taipgi 
gera muzikė grieš visokiausius šo
kius. šaltais gėrimais ir .skaniais 
užkandžiais pasotinsite iki valiai sa
ve. Todelgi, nuoširdžiai visi kviečia
mi skaitlingai atsilankyti i šita mu
sų išvažiavimų.

Lietuvių Tautos parapijos bažny
tinės pamaldos atsibus nedėlioję kaip 
9 valaMdų ryte, o kaip 10 vai. ryte 
tuoj po pamaldų išeis trokai j daržų. 
Todelgi nepamirškite susirinkti šiuo 
adresu: 3501 So. Union Avė. Nuo
širdžiai esate kviečiami visi, o duo
dam užtikrinimų, kad busite paten
kinti visi.

Kviečia Kun. ir Komitetas.

Pamąstyti ir nuspręsti, kaip ir kur sutaupy
ti pinigus. Neteriojant laiką, tikrai taupysite 
savo pinigus. Atsineškite savo knygutę, kurio 
banko ji ten nebūtų, o mes perkelsime jūsų pini
gus su visais nuošimčiais i DIDŽIAUSI ir SE
NIAUSI lietuvių Banką, būtent, METROPOLI
TAN STATE BANK. .

•

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

Kapitalas ir perviršis 
$400,000.00. Turtas 
virš $3,500,000. Po 
Illinois valdžios ir 

L Chicago C 1 e a r i n g 
House priežiūra.

Metropolitan State Bank
2201 W. 22 St., kampas S. Leavitt St.

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

Naujų Radio
Philco Radios ................... $50.00

iki ................................ $175.00
Fada Radios ..................... $50.00

iki ............................... $245.00
Majestic Radios ...............  $80.00

iki ................................ $175.00
Radiolos 62 už .................  $325.00

kur buvo $400.00
Zenith Radios kur buvo $510.00

dabar pirksite už .......... 325.00
Patarnavimas po kontraktu, ga

rantuojame per 2 metus.
Lengvais išmokėjimais duodame

visiems be jokio nuošimčio.
Pirkite dabar sau puikiausia Ra

dio ir sutaupikite daug pinigu.

GENERAL RADIO
STORE

Elektros ir Radio 
Inžinieriai

LIETUVIAI SAVININKAI

3856 Archer Avė.
Phone Lafayette 6195

Parduodam

Šios dvi knygos reikalinga tu
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 

; Prisisapnavai besiartinančią ne- 
I laimę — pasisaugok, tas tik ge- 
rą atneš; prisisapnavai ką nors 

Į gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

i Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

, MĮSLIŲ KNyjA

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mįslių

Jei nori būt mėgiamas drau
gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
j tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nemaža grupė įvairių Euro
pos šalių laikraščių redaktorių 
vakar atvyko į Chicago artimes- 
niam susipažinimui su Amerika. 
Taipgi ir amerikiečių supažindi
nimui su Europa.

Bronislavos Poškaitės
MUZIKOS STUDIA

Pasimirė unijos vadas
Vakar Woodlawn ligoninėj, po 

operacijos, pasimirė John M. 
Sweeney, elevatorių darbininkų 
unijos prezidentas. ,

Mokinama Piano, Smuikos, Saxa- 
phone, Klerneta. Kornetų, Trombone, 
Mųndolinos, Gita
ros, Ralal a i k o s, 
ant visokių stygi
nių instrumentų, 
balsas lavinama, 
etc. Del platesnių 
informacijų kreip
kitės:

BRONISLAVA 
POŠKAITĖ

4262 Archer Avė.
Telefonas
Lafayette 4787

Lietuviškos Teatr.
Draugystės Rūtos 

No. 1
DRAMOS SKYRIAUS RATELIS

K Rengia

Pikniką
Sekmadieny,

Liepos 14 d., 1929 m.
Pas

J. Savickį,
• JUSTICE PARK

Pradžia 10 vai. ryte.
Kurie atsilankysit galėsit linksmai 

laikų praleisti ir prie geros muzikos 
pasišokti.

Užprašo Komitetas.

Banko valandos: Kasdien nuo9 ryte iki 4 p. p. 
Utarnikais ir Subatomis nuo 9 ryte iki 8:30 vak.

Apdrauda Veltui!

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Draugystė Teisybės 

Mylėtojų laikys pusmetinį susirinki
mų nedėlioj, liepos 14 d., 1 vai. po 
pietų, Mark VVhite Sųuare svet., prie 
29-tos ir So. Halsted St. Visi na- 
riai-rės, malonėkite būtinai laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. — Raštininkas.

Draugystė Lietuvos Dukterų lai
kys mėnesinį susirinkimų nedėlioj, 
11 d. liepos, 1 v. po pietų, Mark 
\Vhite Sųuare parko svetainėj, prie 
29 ir So. Halsted St. Visos narės 
malonėsite pribūti laiku.

—V. Kazlauskas, R,

Dr-stė Dr. Vinco Kudirkos laikys 
pusmetinį susirinkimų šeštadieny, 
liepos 13 d., M. Meldažio svet., 2242 
W. 23rd PI., 7.30 vai. vakare. Na
riai ir narės, būtinai bukit šiame 
susirinkime. —A. Kaulakis, rast.

1-mus MORGIČIUS
mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

9p«Kd*U»t*a\rydyme chroniškų ir ■•uju U 
pj. Jei kiti negalėjo jumis lAgydytl, aUflan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas Isersamlnari- 
mas atidengs jūsų Ukr« lirų ir jei a* avat
imsiu jus gydyti, sveikata jums surryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jutu 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iieoamlnayimo—kas jums yra.

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

Kambary* 1016 
Imk elevatorių.

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

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINĖS 
Gerbiamieji: — Lotų savininku ir 

draugijų atstovų visuotinis pusmeti
nis susirinkimas įvyks trečiadienyje 
17 d. liepos (July), 1929 m., Lietu
vių Auditorium svetainėj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 valandų vakare, 
ant 1 lubų. Rutinai atsilankykite j 
ši susirinkimų, nes turėsit proga iš
girsti raportų iš pareitų šešių mė
nesių biznio apyvartos ir įvykusio

&
prie

Stipriausis!
Tirščiausis!
Geriausis!

v1

PILZENBAUR
MALT EXTRACT

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

Duodam dabar veltui vadinamą 
Monthly Payment Protection Po- 
licy, išdiTotą Large Insurance Co. 
of the United States, kad apdraus
ti musų kostumerius nelaimėj li
gos arba mirties. Ateikit ar te- 
lefonuokit, o mes ją išaiškinsim 
Jum.

MES MOKAME CASH

$67.50
Už Lietuvos 5% Bonus

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

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

MALT JONIO - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

mViąORATlHO 
OOO ron CONVALlSC***™

»OVT» <O

MHtfSHlNO 
GOOD THE H0M» į

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

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

suteikti, tuomet pasaukite

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 Harbfir 1627

HEALTH
INSURANCE

POLICY

GALITE NUPIRKTI 
ŠĮ TUKSTANTIES 
PĖDŲ BOILERĮ, PA
KANKAMAI DIDE
LĮ 5 K A M B ARIU 
NAMUI APŠILDYTI, 
UŽ

80
TIKRAI TAIP PI
GIAI, KAIP KAMBA
RIO KROSNĮ ŠILDY
MUI. NAUJOVINIAI 
NAMAI PAŠALINO 
KAMBARIŲ KROS
NIS.

įvedimas centralinio 
apšildymo pakėlė ver-

t

tę Jūsų trobesio, o įvedimas kaštuos Jum nedaug. Galime
Jums patys viską padaryti arba parduosim tik materiolą. 
Suteiksim Jum VELTUI savo patarnavimus—tokius, kaip 
PLANĄ, padėsim paskirti darbą, paskolinsim įnagius 
ta pagalba VELTUI.

Pirkit dabar, pradėkit mokėt nuo Spalių mėnesio. leng
vi mėnesiniai mokestys—huo 12 iki 24 mėnesių.

Turime Sankrovoj
Ideal ir Red Jacketed Boilers

Plumbingo Departamentas

šis dailus kompletas maudynei kaip aukščiau parodyta;
viskas parsiduoda už $60.00, o šį mėnesį 
galit gauti už............................................. $43.50

Kalbame Lietuviškai

SQUARE DEAL PLUMBING 
SUPPLY HOUSE

1725 S. State St. Visi telefonai Calumet 5200
Atdara vakarais iki 8—Nedėliomis iki 1 po pietų.

GARSINKITES “NAUJIENOSE"
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Tarp Ghicagos
Lietuvių į

-T~ ~ --1

Iš ekskursijos laivu 
Lithuania

lieka tik 22 valandos ligi Klai
pėdos. Birželio 30 d. anksti iš 
ryto busim Klaipėdoje. Oras 
pasitaikė geras ir laivas nepasi- 
včlins. Lietuvių ant laivo esa
me 120. Visi yra sveiki ir siun
čia geriausių linkėjimų savo gi
minėms ir draugams, pasiliku
sioms United States. Good by.

—Robertas Shaikus.

Birželio 28 d. Nuo laivo. Mie
lai noriu savo chicagiečiams pa
pasakoti, kad esame visi kėliau-, 
tojai sveiki, o kadangi čia pro-! 
hibicijos nėra, taix ir gerokai j 
Inkdmi. Oras taip pat nepras-j 
tas. Birželio 22 ir 23 truputi 
pasupę, ir vėl nutilo. Bet oras | 
šaltas.

Birželio 27 d. pasiekėm Scot-I 
land krantus ir visi džiaugė
mės ir grožėjomės gražiais vaiz
dais visą pusdieni. Birželio 28 j 
d. baigiam važiuoti i Danijos į 
pakraščius. Matom daug žvęjų. 
Oras jau apšilo. Jau matyt* 
o ražus Danijos miestai. Anksti* • 
birželio 29 d. laivas sustos Ko-! 
penhagoje, o iš ten mums be-

Lietuvių Tautiškos Parapijos 
išvažiavimas į Kučinsko dar
žų, Justice Park, III. Parapijo- 
nai ir svečiai — kviečiami da
lyvauti visi. Bus įvairus pro
gramas. — Pupų Pėda.

toriuose vartojamo methyl gaso, 
kaip jis atsiliepia ant žmonių, 
išleido biuletiną, kuriame jis iš
teisina mažuosius refrigerato
rius, kuriuos vartojama nedide
liuose namuose. Tų refrigerato- 
rių dalys esančios uždarytos ir 
jie neturi didelio spaudimo šal
domųjų durų, taip, kad nėra pa
vojaus jų trūkimo. Bet dėl di
desnių refrigeratorių, Dr. Kegel 
reikalauja, kad jie i gasa dėtų 
kokias nors priemaišas, kurios, 
ar smarve, ar spalva parodytų 
kada pervados pratrūksta ir ga- 
sas pradeda eiti į kambarius.

* i

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a 
dešros ir kopustaik^ J? 
primena mamytėJ/t^^K^-a 

valgius.
A.A. NORKUS, savH^>ljl

750 West £ 
31st St. K

Lietuvės Akušerės

Išteisino mažuosius 
frigeratorius

re

Sveikatos komlsionierius 
Kegel po tyrinėjimo refrigera

Mokyklos 
Educational

/ Graboriai 
Phone Boulevard 4139

DR. HENRY
DENTISTAS

Danties
Ištraukimas
BE
SKAUSMO
6319 So. Halstcd St.

Vienos durys i šiaurę nuo clevatorio. g
Atdara nuo 8:30 ryto iki !) vakaro. I

Ncdėliomis iki 12 valandai dienos. I
PHONE NORMAI, 6100

Lietuvi ai G ydy to j ai__
Phone Boulevard 84S3

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 . ■■

A. MASALSKIS

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

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

Phone Grovehili 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHĖ 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Placė 

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1989

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 ------ s

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH

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.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal D464

LEOPOLDAS NORKUS

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitčs ir dar geresnis kaip iš
noksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalauki! 
Aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

ATOSTOGOS
nuo birželio 28 dienos iki rugpiučio

1 dienai.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 10 dieną, 1929 m., St. 
Charles, III., sulaukės 31 metu 
amžiaus, gimęs Kauno rėd.. Tel
šių apskr., Kortenų parapijos. 
1 Išgyveno Amerikoj 15 metų. 
Paliko dideliame nuliudime pus
sesere Petronėle, švogcrj Justi
na Blaskauska ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės j vyks panedėly, 
liepos 15 dieną, 2:00 vai. iš Eu- 
deikiu koplyčios i Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Leopoldo Norkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Pusseserė, švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja ora
torius Eudeikis, tel. Yards 1741

PAMOKOS

1)1

prasidės rugpiučio 1 dieną
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais.

Amerikos Lietuvių
Mokykla t

3106 S. Halstcd St

Phone 
Hemlock 9252

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

Graboriai

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct.,

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

Avenue 
0727

Cicero

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. ‘ ------ o----------

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halstcd St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai. 
710 W. 18th Street

Canal 3161

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR.- VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakar;
Nedėlioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halstcd St.

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Rcz. 3201 South Wallace Street

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

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

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

valandai pp pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halstcd Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63r<l St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutarti 
-------- o--------

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 10 d., 8:30 vai. vakaro, 
1929 m., sulaukęs apie 43 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
l’elšių apskr., Ritavus parap.,' 
Gomantlaukių kaime. Paliko 
dideliame nuiudime moterį Lu
cijų. sūnų Juozapa, du broliu 
Kazimierų ir Petrų, du pus
broliu Kazimierų Rumbutį ir 
Povilų I Domantą ir puseserę 
Marijona Karoziene Amerikoj. 
Lietuvoj paiko dukterį Bro- 
nnslava jr žentą Pranu Vaino- 
rius. Kūnas pašarvotas, randa
si 6042 So. Peoria St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
liepos 13 dienų, 1:30 vai. po 
pietų iš namų į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Dominiko Skiru- 
čio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borins A. Masalskis, Telephone 
Boulevard 4139.

CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pa
tarnauju geriau 
ir pigiau, negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų išdirbys- 
tės.
1646 W. 4Gth St.

Telefonas
Boulevard 5203f
1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

STA N ISLOVAS JONIKAS

VLADISLOVAS LUKŠTĄ/

ŽMOGAUS
AKIS

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4615 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

i Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Te!. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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 

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kailio?;,' aVbK pedleriai sitdo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, cik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

25 Mėty Patyrimo
Pritaikyme ūkinių dėl visokių akių

John Smetona, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue

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

Tel. Lafayette 414G
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3313 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 12 diena, 2:30 valanda 
A. M., 1929 m., sulaukės 6 
metu amžiaus. A A. Stanis
lovas gimė liepos I, 1923, Chi- 
cagoj. Paliko dideliame nuliu
dime motina Kazimiera, po tė
vais Scrtinaite, tėvą Kazimie
ra ir gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi 8423 So. Kerfoot 
Avė. I

Laidotuvės ivvks phnedėly, 
liepos 15 diena, 8:00 vai. ryte 
iš namu i Šv. Juozapo parapi
jos bažnyčia, So. Chicago, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Stanislovo Joni
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Motini, Tėvas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Persiskyrė su šiuo pasauliu lienos 11 dieną, 7:30 va
landą vakare, 1929 m., sulaukęs 36 m ?tų amžiaus*, gimęs 
Kauno rėdyboj, Kėdainių apskrity, Leščių parapijoj, Trei- 
kapių kaime. Amerikoj išgyveno 18 metų. Paliko dide
liame nuliudime savo mylimą moterį Stanislavą, po tėvais 
Mankaitę, du sūnų — yįladislovą 6/2 m. ir Robertą 2 m., 
brolį Vincentą, tris puseseres — Marijoną Matinkienę, 
Oną Lekienę ir Petronėlę Matkuvienę, švogerį Antaną 
Manką, tris nusbrolius — Antaną Matkų, Jeronimą Arž- 
bikį ir Vladą Ramanauską ir gimines, o Lietuvoj seną 
motinėlę ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 1500 S. 
49-th Avė., Cicero

Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 16 dieną, 8 vai. 
ryte iš namų į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vladislovo Lukštus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, /
MOTERIS, SUNAI, BROLIS, ŠVOGERIS, 
PUSESERĖS, PUSBROLIAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Mes sutei
kiam manda
gu, draugišką 

patarnavimą. 
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS ’ 

3238 S.Halsted 
Street 

Tel. Victory 
4088-89

4424 So. JRockweIl St.
Virginia 1290

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinama kainą.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dieną ir naktj.
8757 Houston Avė.

Tel. So. Chicago 9360 
SO. CHICAGO, ILL.

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Platt Bldg., kamp. 18 St 2 aukštas 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų 

» valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai 9yjytojai

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

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

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

- --- -------------- I

įDR. M. T. STRIKOL
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
^Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6611 South Albany Avenue 
Tol. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

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, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

P/WAmHŪŠ’*
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukec 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
Ultravioletinė 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 
yyrų. moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 AVest Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395 

lOHNR RORDEpT 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams S't., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 rvta. Tel. Republic 9600 

vTw. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

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

Tel. Prospect 3525.

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 piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Franklin* 2460 
Leonas S. Mikelonis 

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

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street

Sąžiningai ir | 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkč.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797 |

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: 1- 3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6840 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7S68 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoją 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė./ 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

131 North LaSalle Street ' 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 i iki 5 vai. vak.
T.ocal Office: 1900 S. Union A ve. 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Furnished RoomsPersonai 
Ašmena Ieško

Business Chances 
Pardavimai Bizniai

, Financial
Finanaai-Paakolofl

Business Service
Biznio Patarnavimas

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senu^. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
-—o--

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

PAIEŠKAU Winewičių Alice ir 
Juozo, prašomi yra atsiliepti ar kas 
juos žino malonėkite pranešti. Mo
tiejus Ruseckas, 8128 Vincennes Avė. 
Chicago, III.

RENDON KAMBARYS vaikinams 
didelis, šviesus su visais paranka
mais, 2ros lubos, 3365 S. Union Avė. 

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

PARDAVIMUI Hot Dogs stand ir 
maža roadhouse, didelis trafikas. 
Biznj galima daryti geriau negu su 
saliunu. 143 rd St. ir Western Avė. ------- o-------

Automobile**

o

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apartmentinio namo

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

Phone Renublic 7869
-------- G--------

’26 
’27 
’2K 
'29 
’25 
'29 
’27

Dodge Coupe ........  r
Chamller Coach ........ .......................
Pontiac Coupe .............. ........... .. .......
Es«ex . ............................. ................
Dodge Sedan ..... ..................................
Easex Sedan—Didelis nuleidimas, 
Oakland Landeau Sedan --------- ..
Ford — Tudor ............. .
MeDERMOTT MOTOR SALES

7136 So. Halsted St. 
Triangle 9330

$150 
... $295 
... $400 
... $550 
... $150

naujas
$395 

... $450 
CO.

PAIEŠKAU pusseserės, Marijo
nos Vinauskaitės. Iš Lietuvos —> 
Putiliškių kaimo, Raguvos valsčiaus, 
apie 1913 metuose gyveno Gardner, 
Mass. Paskiau girdėjau, kad atvy
kusi i Chicago, III., ir esanti ženo- 

Turiu svarbiu reikalų, prašau 
ži-

ta.
atsišaukti arba pranešti kas 
no.

ADOMAS NORBUTAS 
3401 So. Auburn Avė. 

Chicago, III. 
—------ o--

RENDON šviesus kambarys prie 
mažos šeimynos ant Imu lubų, 3131 
So. Emerald Avė. 

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

KAMBARYS dėl vieno ar dviejų 
vyrų. Atsišaukit subatoj iki 2:00, 
kitas dienas bile kokiu laiku, 1432 
S. 48 Ct., 1 fl. rear. Cicero, III.

TURIU parduoti pirmos klesos res
taurantą su minkštų gėrimų krau
tuve. Biznis išdirbtas senai ir pel
ningas. Randasi prie didelės Crane 
drbtuvės. Prežastis — turiu kitą biz
nį. Parduosiu už cash arba ant iš
mokėjimo. Del platesnių žinių rašy
kit: .1. Adomaitis, 4237 S. Kedzie Av.

KAMBARYS ant rendos dėl vieno 
vaikino. Su valgiu ar be. 6737 So. 
Artesian Avė.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSŲMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darbą mieste. Kedzie 5111.

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decoratora

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victorv 7261
------- O

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBA 

Nereikia įmokėti. Mokėkite 
rendų. Neieškokit flato. Pirmiau 
pamatykit. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 
3912 Elston Avė. 

—------ o

kain 
mus

CO.
Keystone 1633

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina 
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbant pienus pagal tamstų 

norą. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgi čius 
2433 West 69 St. 

Tel. Hemlock 6967

Pinančiai
Finansai-Paakoloa

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis inokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

PASKOLINSIĄ! nuo $50 iki $300 
už 2’.6 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais.

2231 West

Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD,
Division St., “upstairs”

Tel. Armitage 1199

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

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

Co.

Paskolos suteikiama 
} vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

BNTERNATIONAL 
BNVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

arba $800, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Ix>an Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

6 KAMBARIŲ murinę bun
galovv. Karštu vandeniu šildo
ma, visi ^rengimai. Miegami 
porčiai — Wilmette. Kaina 
$12.500. Didžiausias bargenas 
kada pasiūlytas North Sidėj.

6 KAMBARIŲ medine 2 aukš
tų rezidencija. Karštu vandeniu 
šildoma, 1 karo garažas. Kaina 
$14,000, tik už $11,500. Pama
tyk tuojaus. Nepasilaikys ilgai; 
taipgi ukes, akrai ir t. t.

J. H. SCHAEFER & CO. 
803 Bidge Avė. Wilmette, III.

Telephone 364 
---o-----

1) MAŽIAU KAIP UŽ PUSĘ KAI
NOS parduosiu 2 bungalow, vienas 
muro, kitas medžio po 5 didelius 
kambarius, tvirtas ir gražus užbai
gimas ant kampinio loto 55x180 — 
tiktai $8,000. Tie bungalow randasi 
Clinton, Indiana, arba mainysiu ant 
nedidelio namo Chicagoje, arba ne
didelės farmos. Kam paranku ne
praleiskite geros progos. Savinin
kas nebegali dirbti mainose, perso
nas ir todėl priverstas parduoti taip 
pigiai.

2) PIGIAI parsiduoda už $7,200, 2 
aukštų muro namas, geras, cemen
tuotas beismentas, pečiais apšildo
mas. Storas ir 3 flatai po 4 kam
barius. Rendų $90. Randasi ant 
VVallace St., tarp 34 ir 35 St.

PARSIDUODA pusė rooming hou- 
se, 22 ruimai prie didelio teatro, 
biznis per naktį, pusininkas teisin
gas, renda $125 mėn. šiluma dova
na. 1832 So. Wabash Avė.

C. DanielsPAIEŠKAU vaikinų ar merginų 
ant burdos; palikau našlė, antras 
floras, 5529 So. Ashland Avė

3) TIKRAS BARGENAS 6 fintų 
3 aukščių muro ir medžio namas; 
senas, bet gerame stovyje. Rendų 
(numažinus) dabar $76, visada ir vi
si parendavoti. Kaina — lik $5,500; 
randasi Morgan ir 18-tos apielinkėj.

PARDAVIMUI keptuvė smulkme- 
ninč ir didelė užtektinai urmu par
davinėjimo Gerai eina biznis, pui
kiausi proga dėl lietuvio kepėjo, 
krepkitės 6823 So. Western Avė. 

Tel. Prospect 1147

PAIEŠKAU savo pažįstamo Peter 
, pirmiaus laikė restaurantą 

ant 18 ir Halsted St. Jis pats ar 
kas žinote meldžiu pranešti. M. P. 
Jovarau.Hkas, 2316 Roosevelt Rd., Tel.

i *: Vegys,
1 ant 18

STEBĖTINA PROGA
Didžiausias išpardavimas dėvėtų 

automobilių už nepaprastai žemą West 5743. 
kainą, — geriausia proga Chicagos iname), ----- ''H“ '

I ir apielinkės lietuviams įsigyti bile 
kurį iš čia pažymėtų automobilių. 
Kainas ant sekamų automobilių da
rau stebėtinai nupigintas, idant da
vus progą kiekvienam norinčiam 
automobiliaus jį tuoj įsigyti. Štai' 
musų karų kainos: 
1929 m. 6 cyl. Hupmobile Sėdim 

(demonstrator) už ........... $1250
1928 m. Hupmobile, 7 pasažirų 

sėdau, 6 cyl........'.................. $1250
Hupmobile 5 pas. sedan, 6 cyl $595 
Hupmobile 5 pa. 6 cyl. sėdau $495! 
1926 “ ‘
1926 
1926 
1925

Situation Wanted
Darbo leiko

MOTERIS apie 40 metų ieško dar
bo prie namų ar kur į restauran
tą. Meldžiu pranešti 4020 Brighton 
Place, Tel. Lafayette 8046.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

RENDON šviesus kambarys, su 
visais patogumais, mažoj šeimynoj, 
geroj apielinkėje, 6111 So. Albany 
Avė., 2 lubos, Phone Prospect 10434.

RENDON puikus kambarys, kurio 
langas randasi priešais žalio ir gelių 
židinčio kienqa. 933 W. 34 Place 1 
lubos.

LUNCH roomis. Parduosiu, mai
nysiu i automobili arba priimsiu ant 
puses. Priežastis, turiu du bizniu. 
4559 So. Gross Avė.

For Rent
šviesus, 
Rendos

RENDON 5 kambariai, 
yra maudynė ir elektriką. 
$22.00, J. Miščikaitis, 3121 South 
Morgan St.

PARDAVIMUI pigiai soft drink 
užeiga su užkandžiais, visą arba pu
se biznio. Biznis eina nevaržomas, 
4 Western Avė., Blue Island II.

CICERO. — Parsiduoda prie Wes- 
tern Electric nauji mūriniai moder
niški 5 kambarių bungalovv, tailo 
maudynės, šiltu vandeniu apšildomi, 
pleisterio lubos skiepe. Ix>tai 31 % 
pėdų pločio, 125 ilgio. Vienas blo
kas nuo elevatorio stoties ir prie pat 
karų. Įmokėti $1,000, o likusius pc 
$50 mėnesiui. Savininkas A. Mi
liauskas. 1247 So. Cicero Avė., 

Tel. Cicero 205.

4) PARŪPINU PIRMUS IR ANT
RUS MORGIČIUS, PIGIOMIS KAl- 
NŲMLS.

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

------ Ok—

$245
$450
$195
$450

m. Dodge sedan ................
m. Studebaker Coach ...
m. Hudson Coach ..........
m. Buick Brougham ....
m. Cadillac 4 pas. Coupe $375 

Daug kitokių biskį pigesnių ka
rų nuo $50 iki $100 — visi gerame 
stovyje.

Kviečiam atvykti ir persitikrinti 
musų bargenais — gera proga retai 
pasitaiko, kuriems reikia karo ne-1 
praleiskit šios progos. Laukiam Justi.

BALZEKAS MOTORS 
Hupmobile

6012-14 So. Kedzie Avenue.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

RENDON geras kambarys dėl ofi
so su 4 kambariais arba be kamba
riu, 2535 W. 63rd St.

PARSIDUODA restaurantas z ir 
rooming auzė, gerai darantys biznj. 
Pigi renda, ilgas lisas, 2304 Blue 
Island Avė.

BARGENAS 6 kambarių mūrinis 
bungalovv, parduosiu ar mainysiu i 
lota ar i biznj, kaina 800. Randa
si ant 71 mos arti Western Avė.

Savininkas
C. K. VALAITIS, 
919 W. 35th St. 
Tel. Yards 1571

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

BLTCK — Esu priverstas paaukoti 
savo vėliausio modelio BUICK “Mas
tei' Six” sedana, kurį naudojau tik 
trumpą laiką ir kuris yra absoliu
čiai kaip naujas. Baigiamas, apvil
kimas ir motoras yra kaip ta die
na, kuria pirkau kara. Penki nau
ji Balloon tajerai, 4 ratu stabdžiai; 
reikia pamatyt kara. kad įvertinti. 
Paaukosiu tik už $375.

Atlankykit nedelioj,
3349 W. Division St.,

\ 2 flatas

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

, Priimti aplikantai bus trumpą lai- 
' ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Robm 301

Rush and Ohio Sts.

ANT RENDOS 4 kambarių flatas, 
maudynės, elektriką ir visi įtaisy
mai, 4630 So. Whipple St.

PARSIDUODA grosernė ir visokių 
smulkiu daiktų krautuvė. Parduo
siu arba priimsiu partneri, 4612 So. 
Wells St.

muro namas 4

iš

PASIRENDAVOJA 4 kambariai 
Pigiai dėlto, kad prižiūrėtų namą 
Tel. Prospect 0611.

PARSIDUODA 
pagyvenimų, po 4 kambarius, arba 
mainysiu ant farmos, loto, mažo na
muko arba ant kokio biznio. Tel. 
Prospect 0611.

8 KAMBARIŲ 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 
-0-------

ANT RENDOS
Transfer kampinis štoras. Ant 

trijų kerčių karu linijos — Elston, 
Belmont ir California. 
dasi 3182 North Elston 
gera ir patogi vieta 
Štoras 80 periu ilgio ir 
Savininką galima matyti 
to iki 6 vakaro. Atsišaukit

2839 W. 63 St., 
tel. Republic 8899

Storas ran- 
Ave. Labai 
drugštoriui. 
beismentas. 
nuo 10 ry-

PARDAVIMUI restaurantas. Par
duosiu už pirma geriausi pasiulijima. 
Turiu išeiti i dvi dienas. 1841 So. 
Halsted St.

GROSERNĖ ir meat market, 
kartu dviejų aukštų trobėsis, 
pardavimui. Maišyti gyvento
jai. $5,000 cash, kiti išmokėji
mais. 902 W. 119th St.

TURIU parduoti rezidencija prie
miesty, 100x125 pėdu. Yra karvė 
ir vištų. Parsiduoda per savininkų 
Tel. Prospect 0611.

PARDAVIMUI 90x125 pėdas šmo
tas žemės arti Marųuette Park, arti 
Kedzie. Parduosiu pigiai, 3110 W. 
53rd Place.

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta į Šveicariją, ir turi 
parduoti savo 6 ruimų muro namą 
prie 37 St. ir Normai Avė. Vonia, 
centralinis šildymas, pilnas forni- 
šių: piano, radio, vietrola, parduoda
mi su dideliu pasiaukavimu.

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

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

PARDAVIMUI Willys Knight vė
liausio modelio 66 penkiem pasažie- 
riam sedanas. Keturių ratų bre- 
kiai, 5 ballon tajerai, laikrodžiai, 
prožektuojančios liampos, daugybė 
įrengimų, originale maliava, išrodo 
ir bėga . kaip naujas. Važiuotas I 
13,000 mylių. Bargenas $325.00. Sa-j 
vininkas 1335 Independence Blvd., 
Apartmentas 1.

REIKALINGI vyrai amžiuje 25 
iki 45 metų lankytis pas žmones. 
Algos garantuota $25 savaitei ir 
daugiau. Atsišaukit, Thos A. Stencel, 
A. G. Briggs & Co.. 1209 W. 79 St. 
Subatoj galima matyti nuo 2 iki 4 
po piet.

REIKALAUJA LIETUVIŲ
Vyrų, kurie gali dirbti pora va
landų vakarais, subatomis po

STUDEBAKER paskutinio mode- pietų ir nedėliomis. Proga pa- 
lio “Commander”, kuri naudojau tiki 
keltą tūkstančių mylių, paaukosiu 
pigiai, ba reikia cash. Karas prak
tiškai naujas, užbaigime nėra dagi 
nubruožimo. Originaliai Balloon ta
jerai kaip nauji. Karas turi kiek
vieną naujausi prietaisą. $350 pa
ims j;. Karas kaštavo man 
vos septyni mėnesiai atgal, 
džiami atsilankyt nedėlioj.

2231 No. Kedzie Avė., 
pirmas apartmentas

■ daryli $50.00 į sarvaitę ir dau
giau. Atsilankykite Boom 1860- 
4, 208 So. La Šalie St. nuo 9 
iš ryto iki 8:30 vakare.

$1950
Mel- REIKALAUJAMA 100

TIKRA PROGA
Našlė priversta paaukoti Willys— 

Knight vėliausio modelio. Karas 
veik nenaudotas ir yra visais žvilgs
niais tobulas. Paaukos ii už $250.,

2538 N. California Avė., 
1 flatas

AGENTŲ
Atsišaukit kuo greičiausia, 

rime labai gej’a ir pelninga 
zicija. KreipKitės nuo 10 iki 
vakare.

Tu- 
propo- 

val.G

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

S. P. KAZWELL & CO.,
2839 W. 63rd St., 

Republic 8899

Tikras Khuvia Oriental kau- 
$300; H Jin, vvieker setas 

; 7 
kauras 

skrynios, 
$2: Die- 

Supami 
; Pianai. 

(11 St.

BARGENAS. ' 
ras. 7-5x12 — 
$25; 2 šin. Jac. 
šių. valfomamjam 
»X12 — $K.(>0 ir 
knygom šėpos, komodos, lovos, 
ninAs lovos, gasiniai pečiai $5. 
krėslai $1. Grindžių Įtampos $2 
Gauger Furniture Co., 541-43 E 
prie St. Lawrenėe Av. Atdara Utarn., Ket 
vergų ir SnbiUų vakarais.

wicker
'ei. Paritino setan $65;
rieAllto setas $35:
aukščiau:

komodos. I
pečiai

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios mote
rys dėl skirstymo skudurų. Kreipki
tės 608 W. 14th St.

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

perleisti savo naujus ir padėvėtus 
furnišius negirdėtai pigiomis kaino
mis. Cash ar dalimis.
VICTOR FIREPROOF STORAGE 

4809 W. Lake St.

REIKALINGA senyva moteris ap
sukri prižiūrėti 2 metų vaiką. Kam
barys, valgis ir mokestis.

2512 W. 69th St.

REIKALINGOS 2 patyrusios vei- 
terkos, darbas dienomis ir geras mo
kestis.. 3457 So. Halsted St;

PARDAVIMUI 3 šmotų frontrui- 
mio setas ir kauras. Nebrangiai. Ap
leidžiame miestų.

Tol. Yards 0186

REIKALINGA patyrusi virėja dirb
ti naktimis. Pastovus darbas, geras 
mokestis. Kreipkitės

1745 So. Halsted St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PASINAUDOKIT šita proga, nes 
savininkas apleidžia miestą, nori 
parduoti savo rakandus, taipgi pa
rendavoti savo mažą cottage 4 kam- ________
barių su garažu, renda nebrangi, ir lunch ruimj, arba galima parduoti, 
puiki vieta dėl mažos šeimynos. Atr- Tel. Roosevelt 4234, 1726 S. Halsted 
sišaukit kaip greitai galit 5435 So. [ st. 
Normandy Avė., pusė bloko nuo j —— 
Archer Avė.

MOTERIS paieško partnerio i

Furnished Rooms
PARŠU JUODA National registeris 

nuo vieno cento iki $4 ir Grojiklis 
Pianas elektra operuojamas.

4508 So. Rocksvell St.

PASIRENDUOJA kambaris prie 
pavienio — galima naudoti kuknia. 
Tinkama vieta ir dėl mažos šeimy
nos — 5 kambariai. 3623 x/z South 
Emerald Avė.

Radios
MAJESTIC Radio 71A, pilnai 

įrengtas; $60 įmokėti, $70 išmokėji- 
| mais. Mr. Kuhn, 6136 So. Halsted 
Street.

KAMBARIS dėl vieno vaikino, 
švarus ir šviesus, atsišaukite ne
dalioj visą dieną, o šiokiomis die
nomis nuo 6-tos vakare. Antros lu
bos, 7030 So. Campbell Avė., Chi
cago, III.

PARDUODAM Radio ir 
Console Kabinete, mažai 
taipgi valgomo kambario 
eum cleaner ir kamodą. 
Albany — Phone Prospect 10434,

Victrola— 
vartotas, 

setą, vac- 
6111 So.

PASIRENDUO.IA kamblys ženo- 
tai porai, arba dėl dvieju vaikinų, 
arba dviejų merginų. Atsišaukite. 
3515 W. 59 Place.

RENDOS NUPIGINTOS
4 kambarių su indoor lovoms,

apšildomas J.....'....................
5 kambarių bungalovv ............
6 kambariai apšildomi ...........
10 karų mūrinis garažas ........

Visos nuosavybės randasi 
vietose ir prie geros transportacijos

J. SINKUS & CO.
6959 So. Halsted St.

BUČERNĖ PUSDYKIAI
Parsiduoda arba ant rendos, 
renda 2 mėnesiai už dyką.

Kreipkitės
J. SINKUS & CO.,
6959 So. Halsted St.

VERTĖS $11,000, PARDUOSIU 
UŽ $9,500

Beveik nauja 2 pagyvenimu 5 ir 
4 kambarių mūrinė bungalovv, tinka 
dėl 2 šeimynų gyventi, su visais mo
derniškais įtaisymais su dideliu lotu.

Marouette Parko 
kaip

Business Chances
Pardavimui Bizniai

.. $50

... $45 
... $75 
.... $50 
gerose

PARSIDUODA Grosernė ir Deli- 
katesen krautuvė tarpe maišytų tau
tų kolionijoj. Priežastį pardavimo 
patyrsit ant vietos.

8856 So. Cottage Grove Avė.

Randasi netoli
Tik $500 imokėt, o likusius 
rendą

Mainysiu ant automobiliaus 
biznio

Klauskit pas savininką 
6951 So Union* Avė 

2ros lubos

ar

Tikras Bargenas
183 pėdos per 125 kampas biznia- 

vas lotas ant 95tos St. arti Western 
Avė., parsiduoda labai pigiai, spe- 
cial bargenas. Kaina $20,000, ge
ra vieta dėl gaso stoties. Kas nu
pirks, tai i metus laiko daug laimės.

Turime lotų .prie pat 95th St., . 
tiktai po $390. ‘įmokėti $75 ir no 
$5 į mėnesį.

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

Nepamiršk tainista pamatyt Šiuos 
bargenus.

PARDAVIMUI moteriškų skrybė
lių lįrautuvė iš priežasties ligos. 
Parduosiu pigiai, 2430 W. 47th St.

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
bile ko GASOL1NE STATION WHITE 
TERRA COTTA plytų, geras kani- 

Lotas apie 
Extra

pas ant Archer Avė.
62x128 pėdos, pilnai įrengtas.
vietos dėl barbecue budelės.

Atsišaukite
2031 W. 35th St.

arba telefonuokite Lafayette 0909

PARSIDUODA Barber Shop trijų 
baltų krėslų. Verta $1000. Parduo
siu už $500. Priežastis: apleidžiu 
miestą, 4355 Wentworth Avė.

ČEVERYKŲ taisymo dirbtuvė 
parsiduoda pigiai. Labai ,gera vie
ta, svarbi priežastis verčia parduoti, 
atėję persitikrinsite, 2820 W. 43 St.

PARSIDUODA kriaučiaus pusė 
biznio. Reikalingas geras kriau- 
čius — aš pats nesu kriaučius. Del 
platesnių informacijų kreipkitės pa
duotu antrašu, 10920 So. Michigan 
Avė., Roseland.

PARDAVIMUI soft drink parloris 
ir lunch ruimis. 
dirbta per 9 metus, 
dirbtuvių, 
be namo, 
niško gyvenimo, 
dėl biznio gerumo. 1858 W. 14 St.

Gera vieta, iš- 
Randasi prie 

Parduosiu su namu ar 
Priežastis — dėl šeimi- 

Labai pigiai kaip

MEAT MARKET. Tikra laimė už
sidirbti pinigų. 2 bučeriai dirba šio
kiomis, o subatomis 3 dirba. Cash 
Business. Savininkas serga, turiu 
parduot, ateikit — pamatysite patys.

2894 Archer Avė. 
Klauskit: Williams

PARDAVIMUI pigiai grosernė ant 
bizniavos gatvės, yra 2 kambariai 
pagyvenimui. 718 W. 120th St., 

West Pullman.

PARDAVIMUI cigar Storas. Visi 
fixfurei, taipgi kendžių keisas, 2 
cash registeriai ir grosernčs ice 
baksis. 1247 W. 103rd St.

PARSIDUODA aiskriminė, biznis 
senas, išdirbtas: pagal dvi mokyklas 
ir bažnyčią. 3329- Auburn Avė.

Prospect 3938

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su namu arba be namo — prie
žastis pardavimo — važiuoju į Lie
tuvą. Pigiai. 2647 Chicago Rd., Chi
cago Heights, III.,

Tel. Chicago Heights, 3655

PARDAVIMUI bučernč ir groser
nė geroj vietoj, biznis geras, geram 
žmogui renda nebrangi.

3852 So, Ifonore St,

PARSIDUODA: grpsernė, cigarų 
ir kendžių krautuvė. Renda pigi, 5 
kambariai pagyvenimui. Priežastis— 
turiu 2 bizniĮ.1. 3721 So. Halsted 
St. Nedėliomis neatsišaukit.

PABDAVIMUI pigiai grosernė su 
gyvenimo kambariais. Biznis gera. 
Priežastį patirsit ant vietos.

4319 So. Paulina St.

SALDAINIS, cigarai, ice cream, 
žaislai, Soda Fountain, smulkmenas, 
mokykloms reikmenės. Prie kampo.

1860 W. 59th St

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

PARDAVIMUI saldainių, cigarų 
tabako krautuvė arti mokyklos. Par
duosiu pigiai, nes apleidžiu Chicago.

905 W. Fullerton Avė, 
Tel. Canal 2542

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI farma, Woodstock, 
III., 116 akrų; javai, komai ir ga
nykla dėl 40 karvių, 
(sailas). 
torius ir 
tuojau, 
kėjimas.

Cemento šilo 
Furnišiuotas namas, trak- 
mašinos. Paimti galima

Bargenas. Lengvas išmo-
Telefonas Stewart 2148.

FARM A "PARDUOSIU pigiai, vi
sai miestely, 60 akrų žemės, budin- 
kai pirmos klesos, 150 dolerių mėne
sinių įplaukų, 2147 Webster Avė. P 
Slauzis.

' PARDAVIMUI farma už “cash” 
arba mainysiu i nebrangų namą Chi- 
cago.i Farma randasi Rhinelander 
Wis., 68 akerių iš jos 50 akerių 
bamos, dalis miško.

MRS. ONA JUKNIENĖ, 
2917 So. Union Avė.

Exchange—Mainai

dir-

MAINAU savo naują mūrinį bun
galovv, 6 kambarių, 2-jų karų mūri
nis garažas — mainysiu i cottage. 
lotus arba automobiliaus.

Išsimaino 2-jų flatų mūrinis na
mas Brighton Park, namo kaina 
$7,500 — mainysiu i bučerne, gro- 
serne arba restaurantą.

Mainau bizniavą namą, štoras su 
4 flatais — mainysiu i farmą 
sižvelgiant kokioje valstijoje.

Kreipkitės
F. G. LUCAS & CO. 

4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

neat-

IŠSIMAINO 3 lotai LaGrange Par
ke, gražioj vietoj, visi improvemcn- 
tai yra, mainysiu į bungalo^V arba 
didesnį namų. J. Gusth, 1606 S. 49th 
Ct., Cicero, III, Phonc Cicero 4863

MARQUETTE PARK bargenas. 
Parsiduoda bungalow mažas, įreng
tas po šiai madai. Pigi kaina, 7248 
So. Washtenaw Avė.

Stankus '
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275/

PARDAVIMUI
Dviejų aukštų medinis namas, kon- 
rėto pamatas, plytų besmentas, du 5 

4 flatų po 5 kambarius muro na- kambarių flatai, garu šildomas,
mas ir 3 karų garadžius, 3 metu elektra, maudyne, dviem karam me-

trimuotas, garu garažas, kampas 52 St. ir
Labai gerai užlaikomai; Pnnceton Avė., visi asesmentai už-

Tik puse dėti ir išmokėti; savininkas turi par-
Marųuette duoti paaukodamas už $7,200 — la-

BAKGENAS

senas, aržuolu trimuotas, garu} 
šildomas. 1___  ____
ir visados išrendubtas. 
bloko lig 63 gatvės. 
Manor.

dinis garažas, kampas 52 St. ir

cashParduosiu pigiai už 
mainysiu i mažą namą.

S. PASZKEWICZ,
6345 So. California Avė.

Tel. Hemlock 4555

arba

bai geras pirkinis.
G. F. MATTHEWS & CO. 

4501 Wentworth Avė. 
Tel. Yards 5762-5763

BARGENAS, PARDAVIMUI nau
jas 1’^ aukšto mūras,* du flatai — 
4 ir 5 kambariai, Keelar Avenue ar- 

, tį 63rd St. Puiki proga. Frank R. 
! Mc Garr, tel.. Prospect 2500.

BARGENAS, 2-5
, 4432 So. California Avė., arti

Karštu van- 
Ažolo tri-

PARDAVIMUI 
mūras, 
bažnyčios ir mokyklos, 
deniu šildomas 1 flooras. 
mas, dengtas porčius, platus lotas.

Tel. Virginia 1010 
1-st National Construction Co., 

Archer ir Kolin Avės.

PARDAVIMUI cottage 4 kamba
rių, Eiektrika, gaisas, maudynė. Kai
na $3100, įmokėti $1,700. Savininkas 
— 3856 W. 55th Place.

namas pardavimui; F. 
r„ 7—4 r„ 6200-2

Vienas iš geriausių 
dalyje už visai priei-1 
Rendos neša metams I

Savi-

18 FLATŲ 
—6 R., 3—5 
Chaplain Avė. 
namų pietinėj 
namą kainą.
$10,300; morgičiai tik vieni, 
ninką galite pašaukti

Fairfax 4899.
Agentai prašomi nešaukti

PARDAVIMUI namas su 2 akrais 
žemės, didelis sodas.

10613 So. Homan Avė.

PARSIDUODA medinis 6 kamba
rių namelis, pečium apšildomas.

5954 So. Kenneth Avė.

SAVININKAS mainys cottage, 
bungalow, dviflatį ar triflatį arba 
biznį į farmą, tuščią lotą, biznį ar 
kitokį real estate. 2031 W. 35th St., 

Tele. Lafayette 0909

PARDAVIMUI naujas muro na
mas, karštu vandeniu apšildomas, su 
2 boileriais, mūrinis 2-jų karų gara
žas, lotai platus — 3133 So. Lowe 
Avė.

Kreipkitės —
A. Petrulevičius, 

3344 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI du apartinentai, 5 
ir 5 kambariai ir miegami porčiai. 
Garu šildomi, viskas moderniška. 
Tikras paaukavimas.

Šaukit: Stewart 1702

PARDAVIMUI mūrinis narna s, 
maudynės, elektriką ir visi įtaisy-

PARDAVIMUI 2 bizniavi lotai jr 
vienas rezidencijos labai gera vieta inuuujuvo, » v.n.
LaGrange, III. Turiu parduoti tuo- mai, arti Leavitt St. ir 21st St. Kai- 
jaus iš priežasties ligos. Matykite 
savininką 5447* W. Jackson Blvd.

na $9900; 3 ar 4 tūkstančiai cash. 
Ant likusių duosime inorgičių.

1922 So. 56th Ct., Cicero.
PARSIDUODA bizniavas lotas 53x --------------------------------------------------

125 pėdos. N. W. kampas 71-mos; JEI NORI pamatyti musų stebė- 
ir Tahnan; puikiausia vieta dėl di-i tina Bargeną 3 flatų namas, skai

tykite musų įdėtą garsinimų Šios 
dienos laikraštvie.

HELBERG BROS.
192 N. Clark St.

delio budinko, arti Marųuette Parko, 
kaina tik $236 už frontinę pėdų, 
Savininkas P. Knop, 1902 W. 65th 
St. Tel. Prospect 5144.

PARDAVIMUI 2 augščių biznio 
namas, 2 Storai, 2 flatai ir didelė 
šokių salė. Lotas 37%xl25. Gera 
vieta. 3923-25 So. Kedzie Avė. Tel. 
Lafayette 2299.

PARSIDUODA 5 kambarių bun- 
galow, garažas 5 mašinoms. Viskas 
moderniška. Prieinama kaina. 4644 
So. Fairfield Avė. Savininkas gyve
na 3834 So. Kedzie Avė.

Tel. lafayette 5542

PARDAVIMUI 2 Storų muro na
mas su bizniu General Cigar Store 
ir lengvų lončių, kendžių, maišytų 
dalykų. Greta štoro gyvenamas kam
barys. Biznis randasi ant didžiosios 
gatvės prie miesto centro, arti gelž- 
kelio 
apielinkė, arti mokyklų ir bažnyčių. 
Paklausti Three Oaks. Mich. 75 my
lios nuo Chicagos. E. P.

stoties, labai greit auganti

5 KAMBARIŲ medinis cottage ant 
konkrito stulpų (dalys). 2 karam 
garažas. Du lotai 60x125 pėdų. Kai
na $4,500. Cash $2,000.

5817 So. Kolmar Avė.

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
namas, su bizniu ar be biznio. Lotas 
29x145. Tinkama vieta dėl bučer- 
nės. Su mažu cash įnešimu arba 
mainysiu kas k a turite, Chicagoj ar 

I kitur. Kreipkitės — 106 W. 75th St. 
tel. Vincennes 0490.

i




