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Rusijos komunistai 
skaidosi

Kunigai pradėjo apleist 
bažnyčias Meksikoje

Vyriausybe įsakė policijai visa
me krašte atimti ginklus, ko
kių tik bažnytininkai turi

Lenkija norinti taikos, 
sako Pilsudskis '

Katalikų kunigai Meksikoj 
pradėjo apleisti bažnyčias

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 30. —* Katalikų kunigai 
šiandie jau pradėjo apleisti sa
vo bažnyčias Meksikoj, kaip 
kad jiem buvo arkivyskupų ir 
vyskupų įsakyta. Bažnyčių nuo
savybių inventorius, paima savo 
globon tam tikri komitetai.

Tuo tarpu valdžia nutarė nu
ginkluoti katalikus, ir justicijos

Skylimas Rusijos komuni- Lenkija tik taikos norinti,
sty partijos vaduos sako Pilsudskis

Trockis veikiausiai bus naujos 
opozicijos partijos vadas 
prieš Staliną

Jei kaimynai garantuotų nepuo
limą, Lenkija- savo 
nę demobilizuotų

karinome*

jai visoj Meksikoj konfiskuoti 
visus ginklus, kokių tik bažny-J 
tininkai turi. Tokti įsakymas 
duota dėl to, kad vyriausybe 
gavus žinių, jogei kunigų sekė
jai laiką slaptus milingus,, ku
riuose planuojama pradėti žy
gių prieš valdžią.

MASKVA, liepos 30. — Del 
išmetimo Zinovjevo ir Ijaševičo 
iš komunistų partijos centrali- 
nio vykdomojo komiteto politi
nio biuro, skylimas komunistų 
partijos vadų tarpe darosi vis 
ryškesnis.

Nežiūrint, kad Trockis dabar’ 
visai tyli, atrodo, kad jam lem
ta stoti prieky naujos opozicijos 
prieš Staliną, kurs šiandie yra 
galingiausias asmuo sovietų Bu-

Ta opozicija, dažnai vadina
ma ,‘nop” (nauja opozicijos par
tija), renka savo jėgas Spren
džiamai kovai ateinančiame l<o- 
munistų kongrese spaliui mėne- 
sj.

Komunistų 
Kaukazijoj, 
tvirtovė
ciją, kuria 
novjevą, Kamenevą ir 
šalininkus dėl susidi 
Trockiu.

“Mes

.partija P>aku. 
kuri yra Stalino 

iandie priėmė rezoliu- 
ji pasmerkia Zi- 

viaus jų 
limo su

Rezoliucijoj sakoma: 
nustebome sužinoję, 

kad Zinovjevas ir Kamenevas 
priėmė Trockio 1921 metų pro
gramą. Kartu su kitais, Zinov
jevas ir KamenevaA tuomet at
kakliai kovojo prieš pakeitimą 
leninizmo trockizmu. Tai betgi 
nesulaikė jų nuo įkritimo Į 
Trockio maknynę 1926 metais, 
nuo susibičiuliavimo su Trockiu, 
matyt, tuo tikslu, kad sudarius 
su juo vieną bloką prieš kom- 
nistų partijos centralinį vykdo
mąjį komitetą.”

Sprogimo trys darbinin
kai užmušti

OSHAVVA, Ont., liepos 30. — 
General Motor kompanijos įstai
goj šiandie įvyko gazolino tan
ko sprogimas, kurio trys darbu 
ninkai buvo užmušti.

AR NORI KA PARDUOTI 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės junas 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuoto jų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

30. — Pa- 
Aryerikos 

bu-

VABšl’VA, liepos 
sikalbėjime su vienu 
lenku, N. L. Piotrpwskiu, 
vusiu Chicagos miesto advoka
tu. Maršalas Pilsudskis pareiš
kė:

t “Mes norime tik taikos, tai
kos ir dar taikos. Viskas kita 
yra niekai. Jau tiek kartų bu
vo sakyta ir atkartota, kad nė 
aš, nė niekas kitas Lenkijo.f ka
ro nenori. Jei musų kaimynai 
garantuotų mums, kad mes ne
busime puolami, mes demobili
zuotume savo armiją, kuri, rei
kia pasakyt, ir dabar nėra taip
vo kariuomenę mes laikome 
vien apsigynimo, o ne puolimo 
tikslams. Mes nenorime savo 
kaimynų žemės n€ vienos pėdos, 
bet, antra vertus, mes neleisi
me nė kitiems atimti iš musų 
bent pėdą musų žemės.

Jungtinės Valstijos nori 
nupirk! Kanadą

LONDONAS, liepos 30. —Va
kar per debatus parlamente 
Britų dominijų ir kolonijų 
klausimais, J. II. .Thomas, dar- 
biečių atstovas, prisiminė, xkad 
kiek jis suprantąs, Jungtinės 
Valstijose buvę padaryta suges
tijų, jogei Kanada galėtų būt 

Jungtinėms 
pastarosios už 
Anglijos skolą

atiduota 
joms, r 
naikintų 
kai.

VaLsti- 
tai pa- 
Ameri-

Ginčai dėl pikniko pasi 
' baigė tragedija

DETiBOlT, Mich., liepos 30. 
— Visą naktį gėręs ir ginčijęsis 
su savo žmona Zuzana, 36 me
tų, Albertas Embo, 38 metų, 
rytmečiu, kai žmona sėdėdama 
kedpj užsnūdo, nudūrė ją peiliu, 
o paskui pats sau galą pasidarė. 
Kivirčai buvo kilę dėl važiavimo 
ar nevažiavimo į pikniką.

Naujas sukilimas Niką 
raguos respublikoj

MANAGUA, Nikaragua, lie
pos 30. Bijodama naujo libe
ralų sukilimo, Nikaraguos vy
riausybe skubotai siunčia dau
giau kariuomenės į Ocotalą ir 
Estelį vietos garnizonams su
stiprinti.

Gaisras Floridos rezorte
JACKSONVILLE, Fla., lie

pos 30. — Pablo Beach maudy
klų rezorte gaisras sunaikino 
Ocean View Plotelį, vieną kru
tamu jų paveikslų teatrą ir visą 
bloką promenado padangos. 
Nuostoliai siekia apie $300,000.

Srity angliakasiai atmeta 
ilgesnį darbą

įvairių

Del potvynių Korėjoj kilo 
žmoniy neramumai

Naujas soviety “čekos” 
galva - Unšliktas

Japonija bijo, kad neramumais 
nepasinaudotų Korėjos nepri
klausomybės šalininkai

RYGA, Latvija, liepos 30.— 
Iš paskiausių Maskvos laikraš
čių leidinių matyt, kad nedaug 
sutarimo beliko Busijos komu
nistų vadų tarpe. Zinovjevas iš
mestas iš komunistų partijos 
politinio biuro, Laševič areštuo
tas. Abudu kaltinami dėl kūri
mo slaptų teroro organizacjų 
ir planavimo padaryti kitą ko
munistų perversmą tikslu įstei
gti kairiųjų diktatūrą.

Komunistų partija suskilus i 
tris frakcijas: kairiųjų, Zindv- 
jevo vadovaujamų, dešiniųjų su

TOKIO, Japonija, liepos 30. 
— Nukentėję dėl potvynių Kai- 
jamuros miesto, netoli nuo Seu
lo, gyventojai pradėjo kelti 
riaušes. Tūkstantis riaušinin
kų vakar 'išdraskė geležinkelio 
tiltą, kadangi, jų nuomone, til
tas užkimšęs upę ir dėl to ki
lęs potvynys. Be to jie vienos 
mylios ruože išvartė telegrafo 
stulpus ir sukapojo vielas, ligi 
pagaliau policija jų darbą su-.Trockiu prieky, ir centro, kurio 
stabdė. Neramumų vieton ’ 
siunčiama didesnių policijos jė-

^lors neramumai neturi poli-j Trockis,'sako, sutarę aukščiau- 
tinio pagrindo, Japonų vyriau- sios karo tarybos i-f— ’ ’
sybė vis dėl to bijo, kad tuo Josifą Unšliktą, buvusį 
nepasinaudotų Korėjos nepri
klausomybės agitatoriai ir ne
imtų kurstyti korėjiečius maiš- 
tan prieš Japonų režimą. Nuo 
buv. Korėjos imperatoriaus 
mirties, korėjiečių nepąlanku- 
mas Japonijai labai padidėjęs, j

vadu yra Stalinas.
Del kritingos ekonominės

krašto padėties, Stalinas ir

pirmininką, 
Dzer

žinskio pavoduotojį, padaryti 
viršiausiu politinės policijos 
(“čekos”) galva. Zinovjevui lei
sta dar pasilikti trečiojo (ko
munistų) internacionalo pirmi
ninku.

Tuo tarpu valdžia šiemet ne- 
Per pastaras dvi savaites nuo ’ turi pinigų javams iš ūkininkų 

Mandžurijos sienos buvo nema- supirkti. Kairieji komunistai 
nori, kad javai butų konfiskuo
jami. Vidurinė ir dešinioji 
grupės tokiam žingsniui nepri
taria, bet ir nežino, kuo bildu 
priversti Rusijos kaimą penėti 
miestus, kurių pramonės nuo
latos menkėja.

[Pacific and Atlantic Photo]
K. Krause iš Pasadena, Cal., nors teturi dar 7 metus, bet 

Ji du kartu apvažiavo įsiveržimų elementų, remian- 
'čių nepriklausomybės judėjimą 
Korėjoje. , Policijos stotys buvo 
puolamos ir policininkai žudo
mi. Seule dabar tardoma by
los keliolikos revoliucininkų va
dų, suimtų įvairiose Korėjos 
dalyse.

Jane
.jau yra atlikusi 100,000 mylių kelionę, 
aplinkui pasaulį.

LONDONAS, liepos 30.—An
gliakasių federacijos vykdoma
sis komitetas savo susirinkime, 
svarstė pranešimus 
kasyklų distriktų. Iš pranešimų
paaiškėjo, kad nors streikas 
traukiasi jau keturioliką' savai
čių, angliakasiai visur nusitarę 
nenusileisti ir tęsti streiką to
liau.

Vykdomasis komitetas priė- 
ifiS rezoliuciją, kad dcletcatij į 
konferencija, kuri įvyks šian- * 
die. atsisakytų svarstyti bet! 
kurį pasiūlymą dėl darbo valau-, 
dų pailginimo. Konferencijai 
gidėtų svarstyti tik arbitraci- 
jos įjasiulymą algų klausimu 
Vykdomasis komitetas pataria 
taipjau konferencijai | 
taikymos planą, kurs buvo baž-1 Bubamų salos visai

Per audrą Vakarų Indijose 
žuvo 150 žmoniy

Aštuoni laivai su svaigiaisiais 
KCrimaiM paHkendc; ptissiKon- 

dama pašto la’vo

nyčių delegacijos pasiūlytas.

| NAJSSAT, New Providence 
sala, Bahamuose, liepos 30. — 
Siautęs per pastaras kelias die- 

t nas uraganas Vakarų Indijose 
priimti Pa^are didžiausios pragaišties, 

i izoliuotos 
Ties Gun Key

Trys Meksikos generolai 
ruošią sukilimą

EL PASO, Tex., liepos 30.
Vietos katalikų laikraštis sako
si gavęs žinių, kad federalinė 
Meksikos valdžia siunčianti 
daugiau kariuomenes į Igcalos 
apygardą, Guerrero valstijoj, 
kame trys buvę generolai, Epi- 
fanio Bodriguez, Victoriano 
Barcena ir Amador Acevedor, 
ruošiasi sukilti prieš prezidento 
Ca-Ueso valdžią. Maištininkams 
jau*pavykę surinkti nemaža di-,L°JU 
žerti rų iš federalinės karinome- ’ . - 
nes.

nuo pasaulio.
sala sudužo ir paskendo aštuo 
ni maži laivai
gėrimais. Jų įgulos suskubo iš* 
sigelbėti valtimis‘uraganui be
siartinant. Nassau uoste ir ki- 
,tose salose sunaikinta apie 
šimtas ar daugiau mažų žvejų 
laivų ir valčių. Gražiausiame 
Bahamuose Nassau mieste daug 
namų sugriauta, medžių išlau
žyta ir su šaknimis išrauta. 
Nieko negirdėt apie paštinį lai
vą Bontes, plaukusį f San Salva
dorą, gabenusį dvidešimt pasa- 
žierfų. Iki šiol pasigendama 
daugiau kaip 150 žmonių, dau
giausiai žvejų ir pinčių gąudy- 

i, kurie veikiausiai yra žu
vę per audrą.

su svaigiaisiais

Italija neleidžia savo mal- J- V. nuims embargo gink
dininky j Šveicariją lams j Meksiką

Dar anie “čekos” vade J
Dzeržinskio mirti

Jis nebuvęs nė pakartas, nė 
rt užu.l^v t as, bet 
Trockio Įsakymu.

GENEVA, Šveicarija, liepos 
30. — Italijos vyriausybe vis- 
dar boikotuoja Šveicariją. Du 
tūkstančiai maldininkų, keliavu
sių iš Milano į garsią Madonna 
dėl Sasso bažnyčią Lokame, 
buvo Italijos žandarų sulaikyti 
sienoje ties Cannobio ir privers
ti grįžti atgal į Milaną. Musso- 
linio paskelbtas obalsis yra “Ita
lai, suvartokite savo pinigus 
Italijoje.“

WASHINGTONAS, liepos 30. 
— Washingtono vyriausybė 
svarsto klausimą dėl nuėmimo 
embargo, paskelbto 1924 me
tais, -kuriuo užginta gabenimas 
ginklų ir amunicijos į Meksiką.

I Chicagai ir apielinkei federa-
5 asmens ŽUVO trauki- linis oro biuras šiai dienai pra- 

niui sudaužius autą našauja:

1 FARYZH’S, liepos 30. — Po
litiniai Europos rateliai labai 
susidomėję pastaraisiais įvy
kiais sbvietų Rusijoje, kur iš 
valdžios tapo prašalintas, regis, 
paskutinis senosios linijos ko
munistas, ir kur viršų dabar 
yra paėmę oportunistai.

Pasak pranešim® iš Elsinkių, 
.-..jei tie pranešimai teisingi, 
Dzeržinskis buvęs .paskutinė 
kliūtis oportunistams, 'ir politi
nio biuro posėdy liepos 16 die
ną buvę nutarta jis pašalinti.

Pelitinio biuro įsakymu, “če
kes” agentai davę Dzeržinskiui 
tris dienas laiko pasišalinti. Ta- 
sis atsisakęs. Audringame pa
sikalbėjime jis išsitraukęs re
volverį ir bandęs nušauti Troc
kį, bet buvęs nuginkluotas ir 
įkalintas savo rezidencijoj. 
Trockis įsakęs jį nužudyti, ir 
tatai buvę padaryta: Dzeržins
kis buvęs ne pakartas, ne nu
nuodytas, bet nutroškintas.

Pasklidus žiniai apie Dzeržin
skio mirtį, - sako pranešimai,-— 
Maskvoj kilę didelių neramumų, 
taip kad tekę šauktis kariuome
nės iš Leningrado, Kijevo ir ki
tų miestų. Dzeržinskio sekre
toriai ir buvusieji bendradar
biai buvę areštuoti. Padarius 
kratą Dzeržinskio bute, buvę 
rasta daug aukso ir briliantų, 
tarp jų ir deimantais sodinta 
buvusio patriarko lazda.

Netrukus po to iš politinio 
biuro buvo pašalintas taipjau 
Zinovjevas, kominterno pirmi
ninkas. Maskvon tapo pakauk
tas Rakovskis, o taipjau šau
kiamas iš Londono Krasinas.

Kiek visame tame yra tiesos, 
nežinia, aišku betgi, kad sovie- 
tijoje vyksta svarbios politinės 
permainos.

400 žmoniy žuvo Japoni-

jos potvyniuose
Išdegė miestelio cent-

ras; $100,000 žalos

BHAZIL, Ind., liepos 30. — 
'Praeitą naktį ugnis nušlavė ne
toli nuo Čia esančio Patricks- 
bur-g miestelio centrą, padarius 
daugiau kaip 100,000 dolerių 
nuostolių. Sudegė vienuolika 
krautuvių, bankas ir trys gyve
namieji namai.

TOKIO. Japonija, liepos 30.— 
Paskiausi pranešimai iš Niigata 
prefektūros sako, kad per po
tvynį ten žuvusių, sužeistų ir 
pasigendamų žmonių skaičius 
siekiąs apie 400. Medžiaginių
nuostolių padaryta apie 10 mi-1 -----------------
lionų jenų, (5 milionus dolerių).' . v.
Skaudžiausiai ntikentėjęs mies- Devyniasdešimt blltle- 
telis Tošio, kur apie 1,500 na-' gėrių inkriminuota 
mų sunaikinta.

Bl'FFALO, N. X., liepos 30. 
, _ — Federalinė gr&nd jury Ja-

Astuoni asmens prigėrė mestownc vakar inkriminavo 
valčiai paskendus apie devyniasdešimt Buffalo ir

— Niagara Falls butlegerių, pri-
liepos 30. — klausančių, sako, galingai svai- 

organi- 
zacijai. Suktais budais ta orga
nizacija kas rpėnesis išgaudavus 
iš valdžios sandėlių 4,000 galo
nų alkoholio.

MIAMI, Fla.,
Iš Pempano, Fla., praneša, kad ’galų kontrabandininkų 
per smarkią audrą, siautusią 
Floridos pakraščiais, paskendus 
viena žvejų valtis, ir astuoni 
asmens prigėrę.

našauja:
Galima laukti lietaus ir per- 

•LAKEW00D, N. J., liepos gunijŲ; nedidelė temperatūros 
30. — Netoli nuo čia vakar Jer- atmaįna; vidutinis, daugiausiai 
sey Central traukinys užgavo v§jas 
geležinkelio kryžkelėj automo
bilį, kuriuo važiavę penki as-1 Vakar temperatūra vidutiniš- 
mens --- du vyrai, dvi moterys kai siekė 72^ F.
ir vienas vaikas — buvo užmuš-1 šiandie saule teka 5:40, Įei
ti. ' • džiasi 8:12 valandą.

I
Trys asmenys prigėrė 

besimaudydami
liepos 
Ohio 

vietos

EVANSVILLE, Ind., 
30. — Besimaudydami 
upėj vakar prigėrė trys 
jaunuoliai, Leonard Blackbum,
Dolores Saulman ir Viola Kin- 
caid?

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON ,

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 

z 1 pristatyti į nurodytą adrese miestą.
, Tik pamislykit, už patarnavimą ir 

greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
. Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

r ,
Iš kitų miestų galite siųsti mums pini

gus pėr paštų, o vietiniai kreipkitės į mus 
/ ar musų skyrius:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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TEGUL JUSįl DUKTERYS IR SUNĮIS PRALEIDŽIA 
VAKACIJŲ LAIKį PRIE '

KIMBALL PIANO

CHICAGOS! c00Og pavieto kalėjimo virši- 
’ įlinkas kapt. George 11. Weide- 

B IBI • ling vakar pasiuntė šerifui
BhIIBBilloffman savo rezignaciją. \Vei- 

____ ______ *deling buvo kalėjimo viršininku 
/per 8 mėnesius ir per tą laiką 

skandalai kalėjime kildavo vie
nas po kito. Rezignaciją jis pa- 

. davė jx) to, kaip teisėjas Mc- 
Vakar į Chicago sugryžo jau Goorty, kUris tyrinėja padėtį 

išdalies chicagicčiams žinomas kalėjimc> jsakf> kad visi kal6ji. 
ristikas Juozas Šimkus. Bet jis’ 
sugryžo ne kaipo paprastas ris-

J. Šimkus sugryžo par-, 
siveždamas čempionatų

Rezignavo

tikas, bet kaipo pietinių ir ry- t(J nuoįugniai

Ateikite į Peoples Furniture Co. krautuves ir 
pasiskirkite Kimball pianą pasinaudodami spe
cialiai lengvais budais išmokėjimo nepadarius 
sau jaučiančių išlaidų. ' -

tinių valstijų 
weight” ristikų 
Čempiono vardą jis laimėjo pa- 
risdamas du sykiu j tris minu- 

jtes tų valstijų buvusį čempioną
Hough Nicholš. Šimkus, kuris 
per keletą mėnesių lankėsi pie
tinėse ir pietvakarinėse valsti
jose, ir turėjo ten daug risty- 

jnių, ne vien Nichols parito, bet 
ir daugelį kitų k gerų ristikų, 
kaip Demetrai, C. Burns, R0‘ 
gowski, Bonadi, Zarinoff ir k. 
Nors daug ristynių turėjo, bet 
visas jas laimėjo ir nė vienų 
ristynių ten nepralaimėjo.

mo sargai ir kiti darbininkai, 
net ir kalėjimo viršininkas, bu- 

i išegzaminuoti 
apie jų tinkamumų jų užima- 
____  _____ . Šerifas su tuo 
sutiko ir teisėjas paskirė komi
tetą egzaminaciją padaryti.

light heavy , -
_ čempionas. moms vietoms.

Sugavo klastuotoją

Prieš keletą dienų Cinęinnati 
mieste tapo pagautas buvęs 
Chicagos brokeris 'Benjamin 
White, kuris suklastavo mokyk
lų ' bonus už $150,000 ir tuos 
netikrus bonus išpardavė dau- 

i ginusia pašelpos draugijoms. 
' I n i tL in IVf /^/Ti Chicagoje mano jis išbūti ko- Daugiausia nukentėjo , Modern 

t kią savaitę laiko ir po to vėl 
i išvažiuosfhs. Tečiaus ateinančia 
žiemą ketina včl sugryšti Chi- 

'cagon ir t®da bandysiąs persi
imti su geresniaisiais vieliniais

■ lietuvių ristikais. — t.

Sūnūs areštuodavo, o 
tėvas bausdavo

VVoodmen of Am. Susekus tą 
klastą, White metai atgal buvo 
pabėgęs ir slapstėsi, bet dabar 
tapo sugautas ir atgabentas 

’Chicagon, kur bus atiduotas tei
sman. Jis prie kaltės prisjpažy- 
sta ir sako, kad geriau 50 me
tų sėdėti kalėjime, negu dar 
vienus metus slapstytis.

DIDELIS RALIUS
Rejigia Jaunu Lietuvių P. Kliubas
* Kuria atsibus

‘ Subatoj, Liepos-July 31 dieną
Pradžia 7:30 valandą vakare.

Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčios Svetainėj
3501 South Union Avenue

Meldžiame atsilankyti visi seni ir jauni, kas tik gyvas, ant to 
puikaus vakaro. Grieš Bartkaus Benas.
įžanga 35c Kviečia VALDYBA

DIDELIS MOONLIGHT

PIKNIKAS
f I

Rengia Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpinis 
Kliubas iš Cicero

Subatoj, Liepos 31,1926
Stickney Park

43rd St. ir Mariem Avė., Stickney, III.

'j Muzika BUCK JONĖS

Vartai atsidarys 4:30 vakaro Tikietas 50c

KiniKalI pianas yra labiausia reikalingas Jūsų namuose vasaros 
sezone — Jūsų dukterys ar sunai būdami namuose per vakaci- 
jos tegul praleidžia tą laiką prie Kimball piano. — Nei joks 
daiktas neturi tiek jiegos dėl išauklėjimo jaunuolių gerais bu
dais kaip kad geras pianas. Jus turėdami Kimball pianą savo na
muose turėsite motiną auklėtoją gerų būdų, ir sykiu gali pąsi- 
taikyt, kad Jūsų jaunuoliai ras talentą su muzika pelnyti sau 
gyvenimą jei jie nuo pat pradžių mokinimus išgirs teisingas mu
zikos gaidas su Kimball pianu. Motina ir tėvas taipgi galės pa
sigėrėti iš Kimball grojiklio piano pasiėmė bile muzikos vuole- 
le galės skambinti ir klausytis geriausios muzikos kuri yra la
biausia geidžiančia pasiklausyti.

Kimball pianai yra parduodami visur ir visiem už vie
ną prieinamą kainą ir Kimball pianų pirkėjai yra pil
nai apsaugoti nuo permokėjimo Peoples B^urniture Co. 
būdami didžiausi Lietuviai krautuvininkai ir vieninte
liai lietuviai autorizuoti visuomet Jum parduos geres- 
nioms išlygoms ir prieinamesniais budais Kimball bile 
modelio pianą.

Mielai prisiusime Kimball Pianų katalogą4 
ir platesnius paaiškinimus x

Klauskite ar atsilankykite

Prokuroras dabar tyrinėja 
“speed trap” Worth miestely, 
prie 111 gatvės. Ten tik dabar 
pažymėta kur prasideda ir bai
giasi miestelis, taip kad auto
mobilistai niekad nežinojo kada 
jie važiuoja miesteliu, o kitas 
gal ir paties miestelio nepaste
bėdavo, nes jis yra. labai mažas* 
Teoiaus ten mažiau kaip į pus
metį laiko ten buvo areštuota 
ir nubausta daugiau kaip 100 
automobilistų. Tyrinėjant pasi
rodė, kad teisėju yra Crandall, 
o policijos viršininku, kuris da
rydavo visus areštus, yra jo šil

au tomobilis- 
o tėvas juos

Nuo Spurtą
Cadum Ointment prašalina spuo- 

g’ s ir padaro odą minkšta ir dailia 
Jis turi minkštinančią, antiseptišką 
ir gydančią iėgą, kari prašalimu iri- 
taciją iš sykio Cadum Ointment taip 
gi yra geras nuo pučkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogu išbėrimų, už- 
gavimų, jsidrėskimų, išbėrimų, skau
dumų. nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje. tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Serganti Vyrai ir Moterys
Ar jus žinote stovį savo kraujo? 
Kiekvieno žmogaus pereiga ap
saugoti savo SVEIKATĄ.
Geras kraujas reiškia gerą svei
katą.
Jei jus norite žinoti ar jūsų krąu- 
jo celės >yra sveikos arba ne ir ar

jus kenčiate nuo: VIDURIŲ, KRAUJO, REUMATIZMO, ODOS ir 
SOCIALIŲ LIGŲ, atsilankykit pas,

WICKER PARK DIAGNOSTIC INSTITUTE
dėl pilno išegzaminavimo savo sveikatos, kraujo, šlapumo ir dėl pa
sekmingo išsigydymo.
INSTITUTAS yra pilnai prirengtas su X-RAY, QUARZ LIAMPO- 
MIS, ir t. t. ir vartoja visas geriausias gyduoles, intravenous įčirš- 
kimus ir serums. į , >

VVICKER PARK DIAGNOSTIC INSTITUTE
1510 N. Robey St., Chicago, III. Tel. Brunswick 1682

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėlioj ir šventėmis nuo 10 iki 1 po pietų

PIANU KRAUTUVES

4177-83 Archer Avė. 1922-30 So. Halsted St.
Kampas Richmond Street Prieš 19th Plaęe
M. KEZES, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

nūs. Taigi suntis
tus areštuodavo,
bausdavo.

Grand jury jau
nėti “speed traps” ir jau išne
šė apkaltinimus prieš Mark- 

j i ham i buvusius policijos virši- 
h ' ninką ir vieną policistą ir taip

J jau teisėją, o taipjau ir prieš 
Broadview policijos viršininką 
ir teisėją.\ Broadview gyvento
jai taipjau suskato kovoti, kad 
jų miestely butų panaikinta 
“speed trap”, nes tai teikia jų 
miesteliui negražų vardą.

Lietuvių vaikas užsimu
šė, nukritęs nuo troko

Lietuvis Walter Tamošiūnas, 
12 metų, 7(M)<) S. May St., va
žiuodamas troku per duobes ir 
prie 65 ir Racine gatvių, trekui 
atsimušus j didesnę duobę, tapo 
išmestas iš sėdynės į gatvę ir 
krisdamas tiek sunkiai susižei
dė, kad neužilgo pasimirė En- 
glevvood ligoninėj.

Laidotuvės žuvusiojo vaiko 
bus pirmadieny, iš namų į šv. 
Jurgio bažnyčią, o iš ten į šv. 
Kazimiero kapines.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pasmaugė savo vyrą

Vaidyiu NaktisR

Cernauskū darže
Arti Tautišku Kapinių

Subatoje, Liepos 31, 1926
Pradžia 7 valandą vakare

Bilietai perkami prie budelės už 50c 
Per tvoras nieks nelenda

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

ikumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 ______

Res. Tel.
Beverly 2800

• Tel, Brun«wick 9393

į KARPUS 
’ NORKAITIS
' Vienintėlis lietuvis auksorius North

1 Sidėje. Parduodu auksinius daik-
J tus, taisau laikrodėlius ir pritai

kau akinius, nes esu daktaras Op- 
' tamst ristas.

I 1850 W. North Avė.. Chicago, III.

r- ' 1,1 ■

Stebuklai ir Dvasių Vai
dinimai Namuose

Garsus Magikas Jonas Čekanavi- 
fčius, išleido stebėti

nas monų paslaptis, 
kurias galima pada
ryti be ypatingo mok
slo, gabumo, ir be 
prietaisų. Su tuom 
galima prikrėsti kur 
susirinkimuose, bai
mės, juoko, ir nuo- 
stebumo.

Visi paaiškinimai 
“lietuvių kalboje“.

Kaina tik vienas do
leris, pareikalaudami 
prisiųskito “m o n e y 

orderi“, arba įdėkite dolerį j laiš
kų. Pareikalauti galima tik Lie
pos ir RugpiuČio mėn. Toliaus ne- 
siuntinėsiu. (Adresuokite);PROF. J. ČEKANOVICH 

5353 So. Turner Avė. 
Chicago, III.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

VAKACIJOS FLORIDOJ
Geriausia vieta 
Tampa Florida^" "
sveikiem ii Ii;?' Eį 
tiem, geriausios^B' TM 
marių maudy-^O 
nes; tempcratu-T<? ' >|
ra yra vienuodaĮ g
85 laipsnių ši-|BBk j
ihiih \.i n ! h-HBB ** 
žiemų. Geriau
siu vieta apsi
stoti, fornišiuotil 
kambariai pas:

PETER GADEIKO, 
511 S. Albany Av., Tampa, Florida 

arba dėl informacijų,
1606 S. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiui.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

k__________ .... —.....

Prisigėrus munšaino, Mrs. 
Anna lleilman, 42 m., 5711 So. 
Kilbourn Avė., pasmaugė savo 
vyrą Herman, tuo baigdama su 
juo barnį. Kaimynai pašaukė 
policiją ir ji tapo areštuota. Ji 
sakosi turėjusi jį pasmaugti, 
nes jis bandęs perpjauti jai 
gerklę bučerio peiliu. Pasak 
kaimynų, jiedu girtavo visą po
pietę ir vakarą, o paskui susi
barė. Prasidėjus barniui vaikai 
išbėgo lauk ir nematė kaip jų 
tėvas liko nužudytas. Tečiaus 
policija nenori tikėti'jos pasa
kai apie vyro norėjimą ją pa
plauti, kadangi kambary, ku
riame vyras liko pasmaugtas, 
nesurasta jokio panašaus pei
lio. Kaip išrodo, jis buvo pa
smaugtas jam gulint lovoje. 
Pasmaugta gi jį plikomis ran
komis.

2)
3)
4)
5)

7)
8)
9)

10)

12)
13)

Vaidylų ugnis dega visų naktį
Bengalinės ugnys 10 valandą
Dešros su kopūstais 10:30 valandą
Raketos 11:00 valandą
Baliunai 11:30 valandą
Frankfurts kada nori
Džindžireil su selseriu pertraukuose
Šokiai be pertraukų
Perkūnas griauna visą naktj
Žaibas apšvies neregius
Praamžius dabos nuo visokių perviršių 
Krivių-Krivaitis suteiks pastiprinimus 
Skirstosi žvaigždžių keliais 6 vai. ryto
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SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE” KORESPONDENCIJOS

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avc.

Westville, III.
Nelaimė nngliii kasyklose

Raportas banko stovio peržiūrint bizni Birželio 
padarytas Auditoriaus Ptibliškų Apskaitliavimų

30, 1926, kaip yra 
Illinois Valstijos.

Paskola ir iliscountai

RESURSAI
.. $3,116,688.15
......... 3,031 .Oį

Liepos 27 d. š. m. patiko ne
laimė Kizimierą 
kasant anglį akmuo 
ant nelaimingojo, 
taip įlaužė, kad
sveiks. Skubiai nugabentas į 
Danville ligonbutį. P. N. Yodus.

Serepinft — 
užgriuvo 

nugaros ir 
vargiai pa-

J. V. Valdžios Investmentai .......
Municipalini ir Korporacijų Bonai 
Bankos namas (Eųuity),..
Rakandai ir įrengimai .....................
Pinigai ant rankų ir
Kiti turto’ šaltiniai

reikia gauti iš bankų

.... 546,381.10

.... 168,600.00
....... 18,101.87

... 514,937.56
......  40,111.27 Racine, Wisc

turto $4,532,798.86

ATSAKOMYBE
Capital Stakas
Surplus ...............
N’eišdalintas pelnas
Rezervą accountai .....
Dividendai neapmokėti
Depozitų ....... -.......... ....
Priguli Įlankoms
Kitų atsakomybių ......

..... $200,000.00 

....... 150,000.00
... 125,227.92 

....... . 30,064.60 
,.t........ 4,068.50
..... 3,958,998.10

.... 10,232.73
...... 59,210.01

Viso atsakomybių $4,532,798.86

A STATE SAVINGS 
{steigta 1891

BANK
Inkorporuota 1918
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DAUNORAS AUTO SALES

A. L. T. Sandaros 35 kuopa 
deda pastangas siųsti atstovą j 
Philadelphijoj busiantį visuoti
ną seimą rugp. 29 <1. Daugu
mas lietuvių delei žingeidumo 
“Lietuvių Dienos, iškilmių Vi
suotino Seimo, ir. 150 m. J. V.' 
pasaulines parodos nori turėti-iš 
Racine vieną dalyvį, kuris viską 
ištyręs savo akimis, parvykęs 
vietiniams lietuviams gyvu žo- 
Ižiu apipasakos.

Liepos 24 d. Sandaros 35 kp. 
juvo suruoštas naktinis pikni
kas. Oras pasitaikė netikęs 
j jo visą laiką ir iš parengimo 
.4tjo maža haūda. Sandariečiai 
nusistatę daugiau naktinių pik
nikų ateity nerengti.

Liepos 25 d. toj pačiojI vietoj, 
Root Biver parke, buvo parapi- 
onų piknikas.

Rugpiučio 1 d., 2 vai. po' pie
tų, šaukiamas susirinkimas S. 
L. A. 100 kp. į naują vietą — 
Lietuvių svetainę, 1520 12th

tOROAN
IHdžiausis išpardavimas

$75
......................   $75

$50
$250
$200
$325

Overtand vasarinė
• Visi automobiliai parduodami

Neužmirškite pasiimti pinigų
Im- automobiliaus.

Elgin
Buick
Buick

St utz.
> ašarine 
vasarinė

PEERIESS
naujų automobilių; taipgi senų 

( adi'lac vasarinė 
lludsf.n vasarinė .... 
Chevrolet vasarinė 
Chandler va«.irinS . 
Moon vasarinė 
Ceveland vasarinė 

. $150 
lengvų išmokėjimu.

Rugpiučio 7 d. lietuviai taria
si važiuoti į vokišką beach dėl 
‘good time”.

Dideliausis parengimas, kaijx 
r užbaiga vasarinių piknikų, tai 

T. M. D. Apskričio busiantis 
jiknikas rugpiučio 29 d., Mid- 
way Parke.

— M; Kasparaitis.

anl 
važiuodami, kad nereikėtų

DAUNORAS AUTO SALES
4032 Archer Avenue
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MALT TON IC - EITRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Prašykite savo

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

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

... $650

... $650

... $450
$175

... $200

... $150

grjžti atgal

tjdm<ckJW)

'tfuraoo^ 'JLr

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias tortas 
Murinę yra išvalantis, suminki

nekenkiantis.
Jums patiks jisai 

Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
MurineCo.,Dp<. H.S.,9B.OhioS«.>Chkago Beauty”. Dykai pareikalavus.

■"■■■■ I ■ ■■ ■! .1 ... ...................... .... I T I UI -

OUR

KANADA TAI ŽINO
Kanada yra žemė labai di

lelių progų. Ji turi 358 mi- 
lionus akrų tinkamos farmų 
Žemės, o tik 140 milionų ak
rų yra apgyventos. Kana
is farmeriai pažysta Tri
gerio Kartųjį Vynų ir yra 
persitikrinę jo gerumu.

Mr. George Stekun rašo 
mums iš Leduc, Alberta, 
3an.: “Trinerio Kartusis 
Vynas pagelbėjo dėl dauge
lio farmerfų šioje apielin- 
<ėje”. Kuomet senas Kana
dos farmerys eina pirkti 
skilvio toniko, jis visuomet 
reikalauja Trinerio Karčio
jo Vyno. Jos yra labai ge
ros vasarinės gyduolės. Jos 
užlaiko liuosus vidurius, 
prašalina vidurių užkietie- 
jimą, kuris apsireiškia va
saros laike nuo nuolatinio 
gėrimo vandens. Kiti vasa
rai pasigelbėjimai: Trinerio 
Linimentas dėl nuvargusių 
kojų, Trinerio Gydanti 
Salve nuo įsibrėžimų, Tri
nerio Uodų Vaikytojas, ku
ris prašalina uodus. Jei Tri- 
nericr gyduolių nesiranda 
stake pas jūsų aptiekorių 
arba gyduolių pardavinėto
jų, tai rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
III.

VAŽIUOKIT busais, Houston Lin
es. 9 kas rytas Į Detroitą $7, ir 
atgal $12.50, St. Louis $7, ir atgal 
$12.50, Kansas City $12.50, Omaha, 
$12.50, Denver $25, Salt Lake City 
$37.50, Los Angeles $50. Užąjsaky-. 
Iri f viot u Q

• BRIGGS HOUSE LOffBY, 
Randolph-VVells, 

Main 3303

BUDRIKO PIANŲ KRAUTUVE
Didžiausia lietuvių muzikališką krautuvė.
Parduoda nacionaliniai apkainuotus daik

tus geriausių išdirbysčių.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Gulbramuu Tradv Mark.'

Gulbransen Registering Pianai.
Brunsvvick Panatrope Radiolos, nauji Pho- 

nografai, R. C. A. Radiolos, Atvvater Kent, 
Frerfhman Radios. 1

Jeigu butų kur geresni daiktai išdirbti, tai 
Budnikas parduotų juos;

Rekordai: Babravičiaus, Kipro Petrausko, 
■ Butėno ir kitų. Voleliai (Rolls) dėl grojiklių 

pianif. Dabar gavome iš Lietuvos naujų operos 
rekordų lietuvių kalboje: Kipro Petrausko, Gri
gaitienės, Olekos, Dvarionaitės ii' kitų.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.

Lietuviai Advokatai
K. GUGlSl

ADVOKATAS I
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto :ki 4 p. p.
Gyvenimo Virta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą: išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., «oom 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:00 i^i 8:00 vai. vak.
- Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. —r Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN MINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 19 ryto iki 1 v. p. p.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 *v. v. apart Panedėlio ir 

PStnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.' 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. Room ū>38 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600
■ ■■■l ..i u. ................................—I

7

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS i
Roselando Ofisas: 

Tel. PuRman 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS pgzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390

3233 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

29

Vak.

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1885 

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias iegališkas popieras.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujiėnų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir pridūok j Naujienų ofisą ar j sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoji'! skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų ir ne dau Ja. per mėneej, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai tuęj sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Ui metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

Data: Liepos 31 d., 1926

akinius — šlifuoti stiklai 
ant vietos. •

Dr. Jai! Jr Smetana
OPTOMETRISTAM

1801 South Asbland Avi-npe 
Kampai 18-ius Gatvės 
Telefonas ( anai 0523

Ant trečio augšto virš Platu* ap- 
liekos, kambariui: Ii, 15. 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:3U i>i.o iki 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis

Dr. Ma Kaushillas
UHKtJ RAI’I I/R ir MIDWIFE 

Pasekmingai gy- 
■ <i.iu įvairias ligas, 

labiausiai užsi-
• •uejusiaS vyta], 

moterų ir vaikų, 
i e o|x?racijų, be 
skausmo, pa g a 1 
vėliausi išrastą 
hu<l:» — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 

r ligą. Taipgi pa-

amauju prie gimdymo. Patarimai 
lovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951 *.

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pčtnyčiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
ga3 vyrų, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray ii Ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo Z iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iŠ ryto ir po 8 v. ▼.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

Telefonai: *

. DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovį, tai atsilankykit j

WICKER PARK D1AGNOSTIC 
INSTITUTE

1510 N. Robey Street
Phone: Bvunswick 1682 

Medicina — Chirurgija — Urologij
- X;Ray

Pilnas Išogzaminavimaa

a

LIETUVIAI DAUTARAI
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. VVallace Street

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare , 

4608 S. Ashland Avė., 
Netoli 46th St. .Chicago, III.

A. L Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

rz i j i nuo 9 iki II vai. ryte; 
V alanaos į nuo 5 jfci g yal. vakare

DU. K. D3ANGELIS
DANTISTAS '

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartj.

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

A. MONTVID, M, D.
1579 Milwaukee Avė., Room 219 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8183 
Valandos* 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2 -

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Te). Boalevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS PENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.,
Ant Zaleskio aptiekos

CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avą.
* Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL, 
Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

' Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 luboe 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. > 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10

Kės. telephone Hyde Park 4100

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas MoteriSkų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

leliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Rr.A.R. BLUMENTHAL

Optametriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Looniis, kampas 18 ir Rlue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

-

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O. 
DR. W. 

YŪSZKIEWICZ,

Musų gydymo būdas tiktai na
tų ralis (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji- 
mą. širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas. v
1407 Milwaukce Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

SALIN PLIKUMAS!
Vyjai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užauginl- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iŠ plauką 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
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DZERŽINSKIS BUVĘS PASMAUGTAS

DAUG RUSIJOS VALDOVŲ MIRĖ NENATŪRALIA 
MIRTIM

NESANT SPAUDOS LAISVĖS, SUNKU
PATIRTI TIESĄ

IŠRODO, KAD BOLŠEVIKŲ VALDŽIOJE 
ĮSIGALĖJO OPORTUNISTAI

Paul Scott Movvrer, vienas rimtesniųjų ‘ Amerikos 
korespondentų, telegrafuoja iš Paryžiaus, kad dėl Felik
so Dzeržinskio mirties vaikščioją Europoje įvairiausių 
paskalų. Kiek jie teisingi, sunku esą pasakyti, bet bend
ra nuomonė Europos diplomatijos sferose esanti ta, kad 
buvusįjį teroristinės Čekos viršininką “pašalino” nuosai
kieji (oportunistiniai) gaivalai bolševikų partijoje.

Dzeržinskis buvęs prieš savo mirtį suareštuotas ir 
laikomas jo paties bute. Jį nudaigoti įsakęs Trockis, ir pa
starojo įsakymas buvęs atliktas — ne pakorimu arba nu- 
nuodymu, bet pasmaugimu.

Ar šitas gandas yra tikras, ar ne — kas gali žinoti! 
Bet charakteringa, kad tokie gandai apie stambaus so-i 
vietų valdžios šulo mirtį yra pasklidę. Jie platinasi, be, 
abejonės, ne tiktai užsieniuose, bet ir pačioje Rusijoje. 
Ir Rusijoje dirva jiems gal būt yra dar net derlingesnė, 
negu kur kitur — nes Rusijos įstorija yra pilna tokių 
atsitikimų, kur valdovai būdavo nunuodijami, pasmau
giami, paplaunami ir kitokiais budais nugalabijami. Ro
manovų dinastijos viešpatavimo gadynėje — per pasku
tinius 300 su viršum metų — apie daugumą carų sunkų 
net butų pasakyti tikrai, kurie jų mirė natūralia mirtim, 
o kurie ne. ’ $ ■ $1* Ji

Apie šitas pasibaisėtinas carų likimo paslaptis patys i 
bolševikai yra paskleidę Rusijos Jiaudyje daugybes lite
ratūros. Todėl Rusijos žmonėms visai neišrodytų nuosta
bu, jeigu jie išgirstų, kad ir dabartiniai jų valdovai gau-

Apie santykius sovietų valdžios viršūnėse Rusijos 
žmonės (ir užsienis) žino ne daugiaus, kaip apie gyveni
mą carų palociuose. Jie mato, kaip tos valdžios vadai 
laiks nuo laiko susipeša tarp savęs — kaip vieni jų va
žiuoja į Kaukazą “gydytis”, kaip paskui jie sugrįžta ir 
kiti “sanovninkai” netenka savo aukštų vietų; bet dėl ko 
tatai darosi ir ką tai reiškia — ką paprasti žmonės gali 
supaisyti! Rusijos mužikai neišvengiamai turi iš tų kei
stų atmainų vyriausybės sąstate padaryti išvadą, kad čia 
eina tokios pat piovynes dėl galios, kokios kitąsyk eida
vo tarpe įvairių sosto pretendentų ir caro patarėjų.

Ir bus visai natūralūs dalykas^ kad dabartinis Rusi
jos režimas, kai jis bus likviduotas (o anksčiaus ar vė
liaus, jisai bus likviduotas!), paliks apie, save ir apie sa
vo “herojus” daugiaus visokių pasakojimų, padavimų ir 
anekdotų liaudyje, negu kuri nors kita valdžia pasaulio 
istorijoje.

Dzeržinskio likimas šiandie butų tikrai žinomas ir 
dėl jo nekiltų jokių sensacingų gandų, jeigu Rusijoje gy
vuotų spaudos laisvė: jeigu Rusija turėtų lail^raščių, ku
rie nebūtų valdžios kontroliuojami; jeigu į Rusiją atvy
kę kitų šalių spaudos atstovai turėtų teisę niekieno ne
trukdomi rinkti tenai žinias ir siuntinėli jas paštu ir te
legramomis.

Kol to nėra, tol apie kiekvieną žinią, kuri paliečia 
Rusiją, galima manyt, kad ji yra teisinga ir kad ji yra 
prasimanyta. Žmogui, kuris ją perskaito, tenka pačiam 
vartoti savo kritikos sensą.

Taigi yra visai galimas daiktas, kad Dzeržinskis bu
vo savo partijos draugų nunuodytas arba pasmaugtas, 
— kaip yra galimas daiktas, kad jisai numirė dėl ligos. 
Jeigu jį nudaigojo jo buvusieji vienminčiai, tai jie atliko 
tiktai .tą, ką jišai'pats, yra atlikęs su tūkstančiais Rusi-

Minėtasai korespondentas Mowrer praneša dar, kad 
Džeržinskio sekretoriai ir bendradarbiai esu suimti. Kra
ta jo bute parodžiusi, kad jisai buvęs pasiglemžęs dau
gybę aukso ir deimantų. * X •

Po Dzeržinskio “pašalinimo” tapo atstatytas iš val
džios Zinovjevas ir paskelbta, kad j Londoną sovietų 
valdžia vėl atsiusianti Leonidą Krasiną vieton Rakov- 
skio.
„ Jeigu šios žinios pasitvirtins, tai bus aišku, kad opor
tunistai sovietų valdžioje suvarė senudsius “revoliucio
nierius” į ožio ragą.

Apžvalga
JUOKINGAS LAIKRAŠTIS.

Chicagos “Draugas” vis gin
čijasi su Grigaičiu. Jeigu “Nau
jienose” telpa straipsnis, kuris 
nepatinka Marijonų organui, tai 
jis rašo Grigaičiui pamokslą, 
kalba apie Grigaičio įsitikini
mus, ragina Grigaitį prisirašyt 
prie parapijos... Kai kada vie
nam savo editoriale “Draugas” 
pamini Grigaičio vardą bent tu
ziną kartų.

Dabar tas kunigų laikraštis 
priėjo net iki tokios nesąmonės, 
kad užveda ginčų su Grigaičiu 
dpi žinios, perspausdintos iš 
“Lietuvos žinių”!

Ištiesų, bėda, kada šiauriai 
ima kepti duoną, o kunigai re
daguoti laikraščius. “Dūkauna 
asaba” nemoka atskirti redak
toriaus darbo nuo “spaviednin- 
ko” pareigų.

ra- 
at-

P- 
so-

— Įkyrus vyliuga! Visa tai, 
ką sakei, nė žodžio nėra tiesos, 
bet vis tik aš su tamsta nuei
siu. Gal būt tas tamstą pamo
kys, ir įsitikinsi, kad nevisi ver
tina dalykus taip, kaip tamsta 
rrianai.

Ar išsiblaškė mano abejonės? 
Ar grįžo savimi pasitikėjimas? 
Apie tai galėsite spręsti iš to, 
kad aš tuojau minty padidinau 
algą už pirmuosius metus iš 
karto ligi tukstanties dviejų 
šimtų svarų sterlingų. Tačiau 
to ašj jai nesakiau, nes vėliau 
iš karto norėjau jų pustebinti 
gera naujiena.

Visą kelią namo aš plaukio
jau padangėse ir nė žodžio ne-

KAIP PINIGINE NEPRIGULMYBE 
ATSIRADO PAS KITUS

“IŠAIŠKINO”.

MSandai’a” 'šitaip įrodo socia
listų “menkumą”: Nors soci
alistų yra pasaulyje 23 milionai, 
bet jie, girdi, nieko pozityvaus 
neįstengia nuveikti, nes —

i..... ...............................-./
“p. Grigaitis... savo redakci
jos straipsnyje ve kąi sako 
link sugriuvimo Franci jos so
cialisto (? “N.” Red.) Herria- 
to kabineto: ‘Prieš Ilerriot 
balsavo, matyt, ir daugelis 
dikalų, jo paties partijos 
stovų. Vadinasi, pats 

, Grigaitis pripažysta, kad
cialistai nesugebi sudaryti ir 
pasilaikyti valdžioje.”
Na, ne. Iš to pavyzdžio ma

tyt visai kas kita. Ilerriot val
džios sugriuvimas rodo ne so
cialistų nemokėjimą susitarti, 
bet buržuazinių radikalų išti- 
žimą.

Nes Ilerriot anaiptol nėra so
cialistas tąja prasme, kurią 
Šiandie tą žodį vartoja civilizuo
tas pasaulis. Nors oficialis jo 
partijos titulas yra “socialistai 
radikalai”, bet tikrenybėje ta 
partija yra grynai buržuaziška. 
Ji susideda ne iš darbininkų ir 
už socializmą ji nekovoja. Jos 
programas atatinka daug-maž 
kairiųjų Anglijos liberalų pro
gramų! arba v Lietuvos valst. 
liaudininkų programui.

Labai keista, kad oficialis 
Sandaros organas nežino net 
tokio paprasto dalyko, ppie ku
rį buvo tūkstančius kartų rašy
ta visoje Amerikos ‘Spaudoje.

šūkterėjo

Mark Twain.

Milijonas svarų
sterlingų

(Tęsinys)

Del to nė vienas musų neiš- 
lošdavome, nors tatai mus ne* 
stebino ir mes nesirupinom, ko* 
dėl taip yra. Mes žinojom vie
ną, kad mudu laimingi, nenorė
jom daugiau nieko žinoti ir 
džiaugėmės, kad mums niekas 
nekliudo.

Aš jai pasakiau — taip, tik
rai ir pasakiau, kad myliu ją. 
Ji paraudo ligi pat plauko šak
nų, bet neužsigavo. Ji atsakė, 
kad jai tas patinka. Dievulėli 
tu mano, niekad man neteko 
pergyventi tokį vakarų. Užsira
šydamas lošimo duomenis, kas 
kartas ką nors jai prirašyda
vau. Ji taip pat, užsirašinėdama 
savo lošimo duomenis, duodavo 
man suprasti, 
mano prierašą, 
mane šnairiai,
vylingai. Ach, kaip ji žavėjo.

kad perskaitė 
Ir žiūrėdavo j 
taip meiliai,ir

Elgiausi su ja tauriai ir at
virai. Prisipažinau jai, kad ne
turiu daugiau nė cento, išsky
rus šitą milijoninį banknotą, 
apie kurį ji tiek daug girdėjo, 
bet ir jis ne mano. Tas sukėlė 
jos smalsumą. Tuomet aš, pus
balsiai, išpasakojau visą istori
ją, kurios beklausydama ji ką 
tik iš juoko nemirė. Ka> jai ten 
buvo juokinga, negalėjau su
prasti, bet matyt, kad ne šiaip 
sau juokėsi. Kas pusminutis, 
kokia nors smulkmena sukelda
vo jai baisiausią juoką, kuris, 
kaip koks drugys visą ją kra
tė ir man tokiu atveju tekdavo 

[pertraukti pasakojimą minutei, 
kitai, kol ji nusiramina. Ji juo
kėsi iki jėgų visai neteko; gai- 
bės žodis taip buvo! Niekada 
aš nešu matęs ką nors panašaus. 
Noriu pasakyti kad nesu matęs 
žmogaus, kurį juokintų liūdnas 
pasakojimas, ’ —-• pasakojifrms 
aiiicy varaus, nelaimes ir sielvar
tą. Tačiau aš ją dai* labiau pa; 
milau ir už tai, kad ji gali bū
ti lipksma net ir tada, kuomet 
visiškai nėra ko linksmintis. 
Mano būklėj kaip tik tokia žmo-

na buvo reikalinga. Aš jai, ži
noma, pasakiau, kad mums vis 
tik teks* palaukti pora metų, 
kol aš iš tikrųjų pradėsiu imti 
savo algą. Jj atsakė, kad tai 
nieko) nereiškia, bet reiškė vil
ties, jog aš, darydamas išlai
das, kiek galima busiu atsarge
snis, nes jos gali paliesti musų 
algą ir už trečius metus. Be to, 
ji susirupinusiu veidu paklausė, 
ar kartais nepadarėm mes klai
dos ir gal paskaitom didesnę 
algą už pirmuosius metus, negu 
aš iš tikro galėjau gauti. Tas 
buvo visai protinga ir mane pri
vertė netekti dalies pirmykščio 
pasitikėjimo. TačiAu tas man 
davė gerą mintį, kuri galėjo bū
ti naudinga pačiam reikalui ir 
aš nelaukdamas atvirai ją pasa
kiau.

— Miela Porce, tamsta neat> 
sakysi su manim kartu nueiti 
į tuos ponus, kada man teks ei
ti?

Ji kiek pasiraukius atsakė.
— žinoma, jei mano dalyva

vimas gali būti tamstai naudin
gas. Bet.... ar tai pritiks, kaip 
tamsta manai?

— Nežinau. Atvirai kalbant, 
prisibijau, kad ne visai gerai. 
Bet, matote nuo to daug kas 
priklauso....

— Na, vis tik aš su tamsta 
eisiu, ar tas tiks, ar ne, — pa
sakė ji taurumo ir kilnumo ūpo 
kupina. Ach, busiu aš taip lai
minga, jei tamstai galėsiu par- 
dėti!

— Pagelbėsi, brangioji. Tam
sta visa nulemsi. Tamsta tiek 
šauni, tiek gera ir tiek žavin
ga, kad su tamsta aš galėsiu 
šitiems seniams padiktuoti to-, 
kiąralgą, kokios tik į panorėsiu,, 
ir pas juos nėsiraš dnisos nesu-

Pamatę būtumėt, kokiu rau
donumu jos veidas nušvito ir 
kokia laime pradėjo spinduliuo
ti jos akys! ,

Tik tada, kai mes įėjom į mano 
butą ir Gastingsas pradėjo džiū
gauti stebėdamasis jo įrengi
mu, aš atsipeikėjau ir įėjau į 
normališką būklę.

— Sustok valandėlei, — leisk 
man apsižiūrėti,
jis. — Dieve mano, tai karališki 
rūmai, tikrai jie! Viso yra, ko 
tik žmogus gali panorėti, pr> 
skaitant šviesią ugnį pečiuje ir 
vakarienę ant stalo. Genri tas 
verčia mane pajusti ne tik tai, 
kiek tamsta turtingas, bet kiek 
ir aš neturtingas — taip netur
tingas, nelaimingas, prislėgtas, 
perblokštas, sunaikintas!

Tegu velniai nemato! Nuo tų 
žodžių mano nugarą net širkš- 
nas sutraukė. Jis nubaidė ma
no svajones ir davė man supra
timą, kad aš stoviu ant plono 
žemės sluoksnelio, kuris dengia 
bedugninį vulkaną. Nesupra
tau aš, kad svaigau svajonėmis 
ir dar prieš kpkią minutę aš ne
paveji jau sau apie tai pagalvoti, 
— bet dabar! Dieve mano! 
Iki ausų nugrimzdęs skolose, ne 
centp prie dūšios ir mano ranko
se šaunios mergelės likimas ~r 
o ateity nieko gero, neskaitant 
algos, kurios gal būt — nėra, 
ne! — niekada negausiu. Ach, 
aš žtfvęs, jokios išeities, niekas 
negali mane išgelbėti.

— Gejiri, mažiausia dalelyte 
tamstos k^šėNėninio pelno galė
tų...

— Ach, geriau neliesk Ramstą 
mano pelno, verčiau papasakok 
savo istoriją.

— Kaip? Dar kartą?
— Dar kartą? Ką tuo non 

pasakyti? . > ,

(Bus daugiau)

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir Šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
'į^feofjesjuraifiiie (ompanif

; fenilui*. IVnh».
X. falnU. lifidwnie.

•nd Hvao.

1022-32 So. Ilalsted Street 
Prieš 19th l’lacc

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richniond Gt.

Kuomet žmogus, kuris dirbo sunkiai visą 
savo gyvenimą, savo pastangomis pasiaaro 
neprigulmingu, čia yra kas nors jo metuo- 
dose apie ką žmonės nori žinoti tuojau. 
Jo planai yra labai paprasti — protingas 
investavimas. K #
Pirmų Morgičių Real Estate Bonai pasiū
lomi per šį banką, visuomet yra protingas 
investmentas. •

Lietuvių Departmentas
JOHN ČAIKAUSKAS, Mgr.

Atdara šiandien nuo 9 ryto iki 8 vakaro

CENTRAI ’EZ“ BANK
1112 West 35th Stretet

' Resursų virš Vienuolikos Milionų Dolerių

Ateikit į Musų
Didelį Banką

4

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

M

t’

vGerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
8) — VAKARAS

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būtį z
1) —- Salųtaras priduoda apetitų;
2) Salutaras vidurius išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienai doleris ir kvoterii bonkal.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.,
639 W. iSth St., Chicago, Illinois.

Ar Jums Reikia
Pinigu Pirkimui 
Namu*

A

Iteoples ““ Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av.

Chicago

k
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WALtER TAMAŠIUNAS
Patiktas nelaimės, mirė Lie

pos 29 d., 2 valandą po pietų, 
192(5 m., sulaukęs 12 metų am- 

Į liaus, gimęs Chicagoj. Paliko
■ dideliame nuliudime tėvą Kazi- 

mierą Tamašiuną, motiną Bar
borą Tamašiuniene, po tėvais 
Bukaičiukę ir dėdę Jurgį Bu-

I ką.
Laidotuvės įvyks Pirmadie-

■ nyj, Rugpiučio 2 d., iš namų 
7000 So. May St„ 8 vai. ryte

■ į Šv. Jurgio Bažnyčią, 15 te- 
nuis į šv. Kazimiero kapines.

Meldžiame giminių ir drau- 
| ko dalyvauti musų mylimo sū

nelio laidotuvėse. Liekame su 
I didele Širdies skausmu

Tėvai ir Dėdė
Laidotuvėse patarnauja gra

borius St. P. Mažeika, Telefo- 
H nas Yards 1138.

Simpatiškas - 
Mandagu0 -- 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRaBŲ vedėjai 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yardą4741 ir 4040 
SKYRIUS '

4447 .So. Fairfield Avenae, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Ave^ Tel. Blvd. 3201

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St, Chicago

■ S. n. LACHAWICZ '
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojag 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga. 
nėdinti.

Tel. CanaI 1271 
ir 2199

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kablų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 65c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS“, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.'

Mas. Winslow’s 
Syrup

Paštu prisiunčiami orderiai greitai išpildomi. Mes dastatome j visas dalis Chicagos ir priemiesčius dykai. v 
MUSŲ S. CHICAGOS SKYRIUS RANDASI 93rd & COMMERCIAL AVĖ. Tel. i visus departmentus Sagimnv 4847

Lietuvių Rateliuose.
Telegrama Padaužoms

y

Vaidilų^ Brolija kviečia visus 
Padaužas ir Padauž inkus va
žiuoti į Vaidilų Brolijos naktinį 
pikniką, šiandie vakare, kaip 7 
valandą į naująjį černausko 
ąžuolyną, Justice Parke.

| Padaužos, nepamirškite atva
žiuoti, nes bus ir apšvietos ped- 
lioriai, taigi bus šiltos diskusi
jos su užkandžiais.

# — Don Perkūnas.
P. S. Padaužos yra prašomi 

nelįsti per tvoras, nes patamsy 
galima žiponą sudraskyti — 
bus nuostolio. —D. P.

Roseland
šeštadienio vakare, liepos 21 

dieną, Vincentui ir Onai Dar
gioms buvo surengta surprise 
party. Ponai Dargiai yra geri 
veikėjai vietos draugijose ir 
visiems gerai žinomi. Jų drau
gės ir draugai, ir surengė tą 
party. Žmonių buvo 60. Buvo 
pagaminta užtektinai gardžių 
valgių. Broliai Kenstavičiai 
tarpais sudarė ir gerą muziką. 
Visi linksminosi net iki 5 vai.• t I

ryto. Svečių buvo net iš Mi- 
chigan valstijos — ponai Vė
žiai ir ponia Petraitienė.

"T*

Mikolas Arbačanškas, auto
mobilių taisytojas, su savo mo- 
teria ir 'dukterį išvažiavo va
saros atostogoms. Žadėjo ap
lankyti Colorado, Floridą ir 
Čalirorniją.

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ba
telis rengia antrą išvažiavimą 
1 d. rugpiučio į Palos Park. 
Bus toj pačioj vietoj, kur jau 
du sykiu yra buvę. Vieta dabar 
yra sausa.

Liepos 20 d. “Vilnies” mela
gius begėdiškai šmeižia 3 drau-

M.
CHICAGOS

įsivesti! į Savo Namą Apšildymo Reikmenis Dabar
Nelaukit ilgiau, n'es šaltas oras jau greitai bus čionai. Dabar 

įvedimas apšildymo reikmenų nekainuoja daugiau, negu į du mė
nesiu vėliau. Faktiškai, jus galit sutaupyti dabar pinigų ir dau
giau nesirūpinti apie ųamą apšildymo reikmenis.

Jei jus manote įvesti į savo namą apšildymo reikmenis, pašau
kit mus telefonu arba atsilankykit i musų vietą, mes atsiųsime 
musų namų apšildymo inžinierių. Mes suteiksime labai teisingą 
apskaitliavimą ir taipgi suteiksime paprastą planą ir parodysi
me, kaip jus patys galit įsivesti namų apšildymo reikmenis, jei to 
norėsite. Mes paskolinsime jums visus reikalingus įrankius tam 
darbui, dykai. *

Jei neturite gatavų pinigų užmokėjimui už apšildymo reik
menis, jus galit tik biskį įmokėti, o kitus mėnesiniais išmokėji-' 
mais. Todėl, veikit dabar ir turėkit savo namą apšildomą, kuomet 
ateis šalčiai jums nereikės šalti.

Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo reikme
nų, kaip tai: sinkas, vanas, kloseto įrengimus, skalbimui lovius, 
gasinius boilerius, tankas, valves, dūdas ir fitingus visokių mierų.

Visas musų materiolas yra pilnai garaątuotas. Sinką, vaną ar
ba kitą daiktą jei nupirksite nuo musų, jei nebusite užganėdin
tas, tai mes arba apmainysime arba grąžinsim pinigus, laike pen
kių metų. ,

Jei jus norite mes galime suteikti jums ir plumberius.
Duokite mums pabandyti kol jus pirksite savo reikmenis kur 

nors kitur ir mes pertikrinsime jumis, kad ką mes sakome šiame 
laikrašty yra tiesa. Musų motto biznyje yra — užganėdinti kos- 
tumerius. • ■ ' • . ■

LEVY fitaia ites w i CO
DIDŽIAUSIA RETAIL PLUMBINGO IR NAMŲ APŠILDYMO

22nd
REIKMENŲ KRAUTUVĖ

State Streets
Telefonas i visus departmentus Cahimet 0644—0645. Atdara vakarais iki 8 vai. Nedėliomis iki 1 po pietų

M

F 
_______________________ •________________

gijų išvažiavimą, kuris įvyko 
11* d. liepos. Jis sako, kad P. 
Grigaičiui kalbant ėmę atsilie- 
pinet iš visų kĄnpų “gana, 
•iižteks” ir t. p. Tai yra pripras
tas bolševikų melas. Grigaičiui 
prakalbos niekas netrukdė. Jis 
kalbėjo liuosai iki galo ir ka
da pabaigė savo kalbą, tai ‘vi
sa publika, kuri klausės jo 
kalbos, karšiai jam ploju Ma
tyt nusibankrotavusiems bolše
vikams buvo gaila žiūrėti, kad 
tokia didelė minia daro draugi
joms pelną, o bolševikams nie
ko neteks. Užtai ir meluoja ir 
nori per akis apgauli tuos pa
čius žmones, kurie tenai buvo, 
nori suardyti draugijų- vieny
bę. Teų, daugumoje buvo tų 
draugijų nariai, kurios tą išva
žiavimą rengė, tad jie ir jokio 
triukšmo nekėlė, o Martynas 
su savo keliais pavargusiais ka
reiviais vaikščiojo užpakaly 
publikos ir lauke, kad kas ką 
nors pradėtų, bet patys bijojosi 
pradėti. Gerai, kad jus šmeižia
te draugijų išvažiavimą ir drau
gijų narius, už tai draugijos 
mokės jums atsilyginti. Visa
me Boselande yra 9 bolševikai 
centristai ir iš jų kiekvienas 
priklauso 4 organizacijoms. Bet 
tai yra tuščios 9 galvos, kurios 
daugiau nieko nežino, kaip tik
tai meluoti ir šmeižti tuos, ku
rie neina su jais. —Rep.

\ Town of Lake
Town of Lake PeopleS teatre 

šią savaitę yra rodomas kruta
mas paveikslas "Volga Boat- 
man”, kuris perstatų Rusijos 
revoliuciją. Vertėtų kiekvie
nam žmogui, kuris nori susipa
žinti s"u Rusijos tuolaikiniu gy
venimu, tą paveikslą pamatyti. 
Bent išdalies galima matyti 
kaip išlepusios aristolokratijos, 
taip ir tamsių darbininkų ma
sių charakterį.

Publika, kuri daugiausiai su
sidėjo iš jaunimo, tur būt pri
ima be kritikos ką tik paveiks-

NAUJIENOS, We«g?J, m J v_____________________________________________  ■- ______________________________________________________________ ,
••- -------------------------- --• - --■••■ ............. "■■'■"■ ■ ”“"

le mato. Pavyzdžiui, kada revo
liucionieriai užnėrė kilpą ant 
kaklo beginklei princosai, tai 
publika ploja; kada užtai su
draudžia jų vadas Boatmanas 
sakydamas: "Mes ne gauja, ne
turime taip daryt”, tai tos pa
čios rankos ir vėl ploja. Ir taip 
ėjo per visą laiką. Ne vietoj ir 
bereikalo ploti yra savęs pa
žeminimas. „

Buvo dar vienas paveikslas 
— pusėtinai graži gyvenimo 
tragedija.

Taipgi buvo diologas ir mu- 
zikalis aktas, kuris man ypač 
patiko. Jį išpildė trys jaunuo
liai — vyras ir dvi merginos. 
Jų muzika, šokiai buvo tikrai 
geri ir publikai patiko. Ypač 
solo korseto ir klarneto buvo 
stebėtinai gerai išpildyti, bet 
dainos išėjo silpnokai. Bet atei
tis ir tą sutaisys, nes artistai 
jauni ir energingi. Be abejo, 
artistams trukdė ir tas, kad 
tas teatras neturi orkestro. Ste
bėtina, kad Peoples Teatras 
taip .gausiai žmonių lankomas, 
o neįstengia užlaikyti savo or
kestrą. ’ Teatras be muzikantų, 
be orkestros atrodo kaip kūnas 
be dvasios. Mildos teatras tuo- 
mi pralenkia. Milda nors iš 
trijų muzikantų, bet visgi turi 
orkestrų, o Peoples 'teatras* ne
turi nė to. —Rep.

North. Šitie
Rytmetinės žvaigždės Kliu- 

bo išvaliavimas pereitą sekma
dienį pavyko labai puikiai. 
Prieš pietus, Važiuojant, lietus 
norėjo pagązdinti, bet mes ap- 
dengėm troko yiršų ir laimin
gai sausi nuvažiavom paežerin, 
kur radom daugybės draugų 
mus belaukiančių. Pusėtinas 
skaičius automobilių buvo ten 
suvažiavusių.

Pasivalgę skanius pietus da
rėm ką kas sumanėm —- žai
dėm, maudėmės, dainavom, šo
kom ir t. t. beveik iki sutemos. 
Visi, matyt, buvo labai užganė-

dinti ir klausiojo kada kitas 
tokis įvažiavimas bus sureng
tas. —Kliubietis. |t

Brighton Park '
čia daug lietuvių apsigyveno 

ir vis daugia pribuna. Pastaruo
ju laiku čia nusipirko namą C. 
Obecunas, kuris buvo žinomas 
Naujienų apielinkčj. C. Obecu
nas pirko namą prie 4602 So. 
Bockwell St. Jis yra geras siu
vėjas, ir turėjo didelio žmo
nių pasitikėjimo 13-tos gatvės 
apielinkėje. Reikia tad tikėtis, 
kad jis ras daug rėmėjų ir 
naujoj kolonijoj. C. Obecunas 
yra veiklus Chicagos Lietuvių 
Draugijos Savitarpines Pašal
pos narys, todėl šios draugijos 
nariams, kurie gyvena šioj ko
lonijoj, vertėtu paremti savo 
draugą. —P. Gk.

IŠ SENĮI AUTOMOBILIU 
I PADAROME NAUJUS 
h

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Ii# 
taisome suląnkstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės į

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342 
\>

BIRUTĖSt •
Saldainiai (Kendes) iš Lietuvos*
Jau ypi galima gauti skaniau

sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

Perkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidą.

Krautuve atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co. 
3311 S Halsted St. Chicago 

Tel. Yards 6062

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

, BANKO

1800 So. Ashland Avė:
, Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS QANAL 1464

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 WeąJ 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kuinas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland Avė.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana. f

Tiesiog {Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTO N I-A
Rugsėjo-Sept. 21, 1926 m/

Lietuviai, kurie maho atlankyti sa
vo gimtąją fialj arba mano grjšti na
mo prisidekite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš New Yorko tiesiai j 
Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias
, Kfflias i Lietuvę.

Suprantamas dalykas, jog paran
kiausiu keliu bus visada tas, kurirfo 
važiuojant išvengsi visų neparanku
mų ir nesmagumų surištų su kelione 
per svetimas šalis*.

Baltijos Amerikos Linija 
yra tai vienatine linija, \uri dabar 
leidžia laivus iš New Yorko tiesiai j

KLAIPĖDĄ
Važiuojant tiesiai j Klaipėdą iš- / 

vengsite kitų virtų valstybių ir suma
žinsite išlaidas ir vargą. Ypač šei
mynoms su buriu vaikų ir su dides
niais bagažais yra labai paranku va
žiuoti be jokių persėdimų tiesiai j 
Klaipėdą.

i Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą:

3-čia kliasa $107. Į vibi pusi tik $181 
Sutaupysite $44.50.

Turint. 3 kliasa $117. I abi pusi $196 
Sutaupysit $44.50.

2-tra kliasa $142.50. I abi pusi $270 
Sutaupysit $30.00.

“Revenue Tax”ir “Hcad Tax” 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:
Laivas “LITHUANIA” Rugp. 31

Informacijų kreipkitės j vietos 
agentus arba stačiai į kompaniją

BALTIC AMERICA LINE, 
120 North La Šalie Street, Chicago 
812 Second Av. S., Minneapolis, M i n n.

<♦> <♦> <♦>
i

“OREMUS”
1) . “Oremus” /garsi gyduolė 

nuo inkstų ir pūslės ligų, ku
ri greitai ir pasekmingai gy
do žemiaus minėtas ligas, 
kaip ve: užsišaldymą inkstų 
ir pūslės, taipgi uždegimą mi
nėtų organų ir užsilaikymą 
šlapumo, šitos gyduolės grei
tai išgydo minėtas ligas ir 
žmogų padaro sveiką ir link-

-smą. Bonka su prisiuntimu 
$1.15.

2) . “Oremus” garsi gyduo
lė nuo galvos, odos ligų, ku
ri greitai ir pasekmingai gy
do sekamas ligas, kaip ve: 
1) išnaikina nuo galvos pleis
kanas, 2) prašalina niežą nuo 
galvos odos, 3) sulaiko slin
kimą plaukų. Bonkutė su pri
siuntimu 95c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago. III.
> L i —

Dr. P. P. SIMAITIS '
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tinės Valgių Chemijos

Pagydo PENE- 
SAIDES, “Gall- 
Stones” * akme
nis tulžyje).
L)-Be operacijos, 

lydinai bą pa
vojaus ligonio 
gyvybei, v.

2) -Be užmarini- 
mo-migdymo.

3) -Be išgąščio ir 
bo skausmo.

4) -Be jokio pa
vojaus ir be 
sužeidimo ta
vo sveikatos.

5)-Pagydytas nuo jpenesaidės Na- 
prapatijos mokslo budu dau
giau tąja* liga nereikės tau 
sirgti.

Penkių metų mano praktiškas 
gydymas, mane patikrino, jogei 
Naprapatijos mokslo budu šios li
gos yra pasekmingai gydomos: vi
durių užkiętėjimas, širdies ligos, 
strėnų gėlimas, plaučių ligos, ner
vų ligos, galvos skaudėjimas, ke- 
penų-jaknų ligos, raumeninis reu
matizmas.

Visi vaistai yra kenksmingi gy
vybei ir nusilpnina kūną. Žmonių 
gydyme aš jų nevartoju. Visas 
žmonių ligas gydau Naprapatijos'' 
piokslo budu.

Profesijonalj patarnavimą teikiu 
savo ofise po No.'

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, Iii.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 
vai. po piet iki 8 vai. vakare 

Tel. Bouk’vard 8763
L »■—* ■■!».■■■ ■ ■—* * J—.-T’ — *
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Justice, III

IV CHARLESTON KONTESTAS

,3

5

12

Charleston kontestas — vyrų 
Charleston kontestas — moterų

9
10

■? J 
J

1 Bačkų Jenkty nes
2 Bėgimas iš kitos pusės
3 Čeverykų lenktynės
4 Virvės traukimas

. II GABUMŲ IR JĖGOS LENKTYNES
— VYRŲ

III GABUMŲ IR APSUKRUMO 
LENKTYNES — MOTERŲ

Bėgimas po dvi
Ceverykų lenktynės (kitaip)

3—Skrybėlių kontestas

O
•*> A’

Juokų, Žaidimų—Gemių Kupinas

įvyks

Cernausko Darže
J • ' ■ ■ ...... ■■■ '1 '■ * * • * •’VT'i• •. ‘‘ \ ..................i '

$150.00 Dovanu Už Pasižymėjimus

f

I BEGTINES 50 YARDŲ
Vyrų virš 50 metų
Moterų virš 50 metų
Vyrų virš 25 metų
Moterų virš 25 metų
Vaikinų virš 20 metų
Merginų virš 20 metų
Vaikinų virš 16 metų
Merginų virš 16 metų
Vaikų virš 10 metų
Mergaičių virš 16 metų
Vaikų virš 7 metų
Mergaičių virš 7 metų

v įvairus kontestai
1 Dainavimo kontestas
2 Arbūzų kontestas
3 Juoko kontestas
4 Greičiausio kalbėjimo kontestas
5 Naujienų platinimo kontestas, t. y.

Kas daugiaus gaus piknike Naujienoms 
prenumeratorių

Kiekvienam laimėtojui teks atatinkama dovana iš bendrojo dovanų fondo — $150.00. 
Taisykite kojas ir balsus — sušijuoskite diržais, kad kas netruktų iš juokų!

, Rengkitės ir tėmykit kas bus toliaus — Naujienų piknikas sujudins visą miestą! NAUJIENŲ KVIESLYS
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Lietuviu Rateliuose.
Birutės darbuotė iki * 

Naujų Metų
> ____________

Birutes choro veikimas iki 
naujų metų bus sekantis.

Stasio Pilkos, dramos sky
riaus vedėjo, benefisas ir jo pa
ties pritaikinta Amerikos lie
tuvių publikai ir scenai kome
dija “Žemės Bojus“ jvyks rug
sėjo 19 d., C. $. P. S. svetį., 
1226 W. 18th St.

Birutės atidarymo sezono 
naujo vinis koncertas, spalių 
U) d., Lietuvių Auditorijoj.

Kenosh^ Wis. — Naujos dai
nos ir pinną kartų tokis prog
ramas šiame mieste, spalio 3il 
dienų, Gcrman American svet.

Cicero — muzikalė komedija 
“Surprise Party”, lapkričio 7 
dienų, Liuosybės svet.

“Aušros Sūnus“, drama, pir
mų sykį Amerikoj statoma lap
kričio 28 d., Goodman teatre, 
vidurmiesty.

“Gegužės Karalaitė“, operą, 
gruodžio 12 d., Lietuvių Audi
torijoj.

Ypatingas maskaradas sulau
kimui Naujų Metų — Lietuvių 
Auditorijoj. \

piknikus ir privalo grįsti šian
die vakare.

Dr. Kasputis daro derybas su 
visomis dentistų organizacijo
mis, kad jos pasiųstų savo at
stovus į vaidilų kongresų.

Dr. A. Karalius ruošia visus 
golfininkų čempionus, kad tuoj 
po vaidilų pikniko pradėtų tur- 
namentus. •,

K. Bugis ves visus North Si- 
dės lietuvius į vaidilų piknikų, 
nes, sako, namie vis tiek nega
lės miegoti, kadangi vaidilų per
kūnijos judins visų Chicagų.

Brighton Parko lietuviai, 
Juodžio vadovaujami, irgi visi 
atvažiuos išskyrus 8.

Briugeporte atsirado tik 4 
bailiau kurie neketina būti, nes 
misteriška Vaidilų Brolija įva
rė jiems kinkų drebėjimų.

Tik .bailieji lietuviai užsiliks 
Chicagoje. Užsiliks ir blogieji, 
nes yra įsakyta, kad jie nedaly
vautų. Kas yra blogas, vaidi
los šitaip sprendžia: “kiekvie
nas žino save geriau, negu bile 
kas kitas apie, jį.“ —Vaidila.

Pranešimai
Kas, ką,'kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

---------------- r—

Vaidyty iškilmės jvyks černausko 
Darže, Subatoj, Liepos 31.

ASMENŲ JIESKOJIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai 2 vyrams, su vul-PAIEŠKAI! Povifo Vilimo: atva- ] 

žiuokit į Chicago arba prisiųskit giu ar be valgio, yra maudynė, elek- 
savo antrašą. Jei kas žino kur jis 
gyvena, meldžiu pranešti.

ONA VILIMIENE 
1313 Leland Avė., 

CHICAGO, ILL.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

RAKANDAI
tra, 2 fl. frontas.

3308 So. Union Avė. REIKIA moterų darbui nuo štukų 
namie. Lengva išmokti, gera mokes
tis. 159 N. State St. Room 1632.

PARSIDUODA 
komodė, lova Ir garinis pečius. In- 

' dų yra užtektinai. Parsiduoda vis- 
sar-

stalas, 4 kėdės,

kas 
gas

APSIVEDIMAI
PA IEŠKAU merginos arba našlės 

apsivedimui, gali būti suaugusi, nc- 
senesnė 4(1 metų. Esu našlys, norė
čiau gauti be vaikų arba su mažai 
vaikų.

IŠSIRENDĄVOJA ruimai, šviesus, 
yra su visais parankamais. Galima 
rendavot ant mėnesio, savaitės arba 
ir ant 1 dienos.

3116 So. Michigan Avė.
PASIRb:NDAV()JA švarus kam

baryj vienam vaikinui pYic mažos 
šeimynos. 2918 S. Emerald Avė., 2 
lubos iš priekio.

REIKIA moterų, mhlonus darbas 
prie real estate pardavinėjimo.

SHEKLETON BROS.
16Q N., La Šalie St.

REIKALINGA moteris j restora
nų už veiterką* Pageidauja 

Ana teisinga ir gera darbininkė. 
1549 Indiana Avė. Tel. Galuinet 1277 ĮI.. i I ~ ^ILĮV'-J—

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 830 
Chicago, 111.

ET

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGA inoteris dėl partne

rystės, gali būti našle arba mergina. 
Dykai gyvenimui kambariai ir furni- 
čius gali savo turėti. Meldžiu ateiti 
vakarais po G. Antros lubos.

2864 West 88th Street 
Ant So. Francisoo Avė.

Chicago, Ill.i ,

ateiti

ISRENDAVOJIMUI
STORAS ANT IŠRENDAVOJIMO
Atyda dėl atidarymo automobilių 

pardavinėjimo agentūrų (Auto Sales- 
room) prie 35-tos ir Halsted Sts. Ši
toj vietoj tas yra labai reikaliriga. 
Dabar yra jums proga. .Gražus kam
pinis Storas, tilo floras, kampas Kai
stoj ir 35th Place. Duosime 5 me
tų lysų.

CHA£. J. BAGDZIUNAS 
736 West 35th Street 

Boulevard 0012

tarinis pečiu* 
. Parsiduoda 

sykiu. Taipgi geras namų 
— šuniukas.

1643 N. Lincoln St.
2 fl. rear. \

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI
' PARSIDUODA 2 kėdžių barbernė, 
white fix, vieno meto senumo, dėl li
gos. 1513 W. Polk St., arti Ashland 
Avenue.

PARSIDUODA bučernė su namu 
ar be namo. Geras biznis.

2633 W. 43rd Street

ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIU SPAUSTUV®

Spauzdinam įvairius spaudos dar
bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, prognrmus, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gaižiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

7J0 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yarty 6751

REIKIA DARBININKŲ
z VYRŲ

PASISĖKIMAS
Mos turime vietų dėl keleto smar

kių lietuvių vyrų, kurie švariai iš
rodo ir moka gerai kalbėti.

■ PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PRIIMSIU cash $100 arba išmokė
jimais už $700 ViTtės grojiklį pia
ną, su benčiumi r 120 rolelų. šis 
pihmis labai gerai groja. Turit jį 
pamatyti kad įvertinus.

MR. JOBLEN,
2332 W. Madison St., 1 fl.

GROSERNR, užkandžiai, delika- 
tesen, ice cream, cigaretai, cigarai 
pardavimui 1536 W.' 14 St. Canal 
5998.

P.ARSIDUODA kendžių krautuvė. 
1417 So. Union Avenue

SALDAINIŲ, ice creamo, ci
garų, cigaretų, mokyklos reik
menų, notions ir žurnalų, čia 
sustoja gatvekariai. Del infor
macijų Juniper 0179 ar|>a Key- 
stone 6481.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. UŽ- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Jei jus tam tiksite, tai mes 
kinsime jumis kaip ir kitus 
darbininkus. Gera mokestis.

SHEKLETON BROS.
160 N. La Salio St. Room

ismo- 
musų.

41G

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo t rūbelius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitas vei
kimas. Advokatas \Valluce, 2204 
Michigan. Cal. 1143.

Z

PARSIDUODA kriaučių šapa pi
giai, Cleaner ir Dyer, lietuvių did
žiausioj kolonijoj ir dailiausia apgy
venta. Darbo yra dėl dviejų kriaučių 
visados užtenkamai. Priežastis — 
žiuoju į Lietuvą.

6912 So. Western Avenue 
Tel. Hemlock 8736

PARDAVIMUI delicattesscn ir 
sandvičių štoras, netoli nuo mau
dynių, išdirbta biznio vieta, nepra
leiskit progos. Turi būti greitai 
parduota. Tel. Fairfax 0035.

va-

VADOVAUJAM
VADOVAUJAM 

VADOVAUJAM
Mes turime daugiau lietuvių 

prospektų negu galime »juos ap
dirbu ir mes turime turėti ke
letą lietuvių salesmenų dėl mu
sų prospektų. Shekleton Bros. 
160 N. La Šalie St., Room 416.

TURIU parduoti augštos rų
šies grojiklį pianą, dirbtuves 
kainomis arba ’jūsų pačių pasiu- 
lymūj 'atsišaukit iki 10 vai. va
karo, nedėlioj iki pietų.

1317 N. Ashland Avė.

BARGENAS. Parsiduoda ice cream 
kendžių ir smulkmenų krautuvė su 
pagyvenimo kambariais. Renda pi
gi. Miityti galima 7 vai. vakare.

2502 W. 69 St.

PARDAVIMUI grosernė, su namu 
arba viena, arba mainysiu ant ma
žos stubos. Prospect 2559.

Tai tokis programas Birutės 
iki Naujų Metų. 'Ateinančiai^ 
metais Birutė patieks gerų skai
čių vakarų. Vienas iš jųjų bus 
svarbiausias, tai apvaikščioji- 
mas dvidešimties metų Birutės 
jryvavimo.

Kad visų šitų užduotį įvy
kinti, Birutė yra pasirengusi 
energingai veikti. Jos vedėjas 
Antanas Vanagaitis paruošė 
naujų dainų ir tvarko visų pro
gramų. Stasys Pilka, dramos 
skyriaus vedėjas, jau mokina 
minėtus du veikalu.

Tų viską atlikti reikalinga 
daug lėšų ir didelio pasišventi
mo iš narių pusės, nes nariai 
Birutės medžiaginiai iš to sau 
nieko neturi ir dirba tik iš pa
sišventimo, kaipo mylintys dai
lę ir palaikydami lietuviškumų 
tarpe musų lietuvių išeivių čia 
Chicagoj. Tai yra gražus tau
tinis darbas, kuris neduoda pra
žūti sermėgiaus dainoms ir ža
dina musų sielų.

Todėl Birutė tikisi paramos 
iš Chicagos lietuvių visuome
nės ir taipjau iš savo rėmėjų, 
kurie prašomi ir toliaus gau
siai remti Birutę, kaip rėmė 
ikišiol. —Birutės Valdyba.

■ — —1 —

' SKUNDIMO MANIJA

DAMIJONAIČIŲ ATMINČIAI
šiuoini kviečiu visus velionio 

Motiejaus J. Damijonaičio gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti a. 
a. M. J. Damijonaičio vienų metų 
mirties sukaktuvių prie naujai pa
statyto akmens paminklo sekmadie
ny,. rugpiučio (August) 1 d., 2 vai. 
po pietų, Lietuviu TiiutiiiCse kupi- nCse. —Marė Dnmijonaitienė.

šiuomi pranešam, kad p. Ik, Vir
belio, yra “Naujienų” agentas Chi- 
cagoje ir artimose Chicagos apielin- 
kęsą — per jį drąsiai galite užsisa
kyti “Naujienas”, duoti skelbimų į 
"Naujienas” arba užsibaigusią “Nau
jienų” prenumeratą panaujinti.

“NAUJIENOS”

Simono Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų sekmadieny, 
rugpiučio 1 d., 1 vai. po pietų, Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. HaJsted 
St. Todėl nariai uialončkit* laiku 
susirinkti__P. K., nut. ra$t.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimų nedėlioj, rugpiučio 1 d., 
1 vai. po pietų, Lietuvių Audito
rium. 3133 S. Ilalsted St. Visi na
riai malonėkit laiku susirinkti.

S. Kunevicz, lašt.

North Side. *— SLA 226 kuopos 
susirinkimas jvyks nedėlioj, rugp. 
1 d., 10 vai. ryte, 1400 Blaekhawk 
& Dickson St. Visi nariai-rės ma
lonėkit būt ir užsimokėt užsiliku
sias mėnesines mokestis.

Sekr. A. Martišius.

Lietuviškos Tautiškos draugystės 
Būtos No. 1 šeimyniškas išvažia
vimas įvyks rugpiučio 1 d., J. Sa- 
vitsko formoj. —Komitetas.

RENDON moderniška krautuvė, 
tinka dėl pirmos klesos čeverykų 
krautuvės, naujoj biznio apielinkėj. 
Savininkas, 4191 Archer Avė.

RENDON 3 ir 4 kambarių fintai, 
visi šviesus, pečiais šildomi, elektra, 
$18 iki $25.

FRANK ŠEŠTOKAS
4958 Wcntworth Avė.

RENDON arba pardavimui nau
jas Queen Anne bungalow, moder
niškas, visi įrengimai, rendos $65 
į mėnesį, 2643 Narragansett Avė. 
Tel. Beimont 0243.

RENDON 6 kambarių flatas, ren- 
da $40. Naujas namas, pečiais šildo
mas. Brighton Park apfelinkėj.

4238 So. Talman Avė.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė
2805 W. 63rd Street

Visokios malevos, aliejai ir var- 
nišiai. Pąrduodama už prieinamas 
kainas.

HTOGDENGYSTftJūsų stogu prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi- 

-liy trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo (staiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-JL3 Ogden 
Avė. Phcnc Lawnaalc ^3114.

PARENDAVOJIMJU 4 31’. 7 kamb; 2 fl; frontas, visi naujos 
mados įrengimai. 1823 Canalport

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambaris vienam 

vyrui Bridgeport apielinkėj. Pagei
daujama, kad butų apšildomas žie
mos laiku. \Villiam Dalinis, 819 W. 
34 St., Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON kambarys dėl vyro, yra 

vana. 3415' So. Emerald Avė., 2 fl.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBlti
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, • Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar- 
navimas. Žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

SALKSMENŲ ARBA SALES 
MANAGERIŲ REIKIA

PARDAVIMUI gasolino stotis, pi
nigų uždirbimo vieta, 10 metų ly
sas, 3800 S. Ashland Avė. Lafayette 
4158. : -

DIDELIS BARGENAS'
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, labai pigiai, važiuoju į formas 
5 metus išlaikiau, nusipirkau 
mą.

X 5G9 W. 18 St.. 
Tel. Roosevelt 4176

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, biznis senas ir gerai eina, par
duosiu pigiai, nes važiuoju į Lietu
vą. Kas pirmesnis, tas laimės. Pri
imsiu ką nors į mainus.

1967 Canalport Avė.
Phone Rooseyelt 4395

„ A far-i

Senai įsteigta siuvėjų firma 
pasiūlo gei’ą progų tinkamiems 
vyrams musų miesto depart- 
mente. Jus galit uždirbti daug 
pinigų pardavinėjant musų pui
kios rųšies pagal mierą pasiu
tus siutus ir overkautys ne- 
brangiomis kainomis. Del atsa
kančios ir pastovios vietos atsi- 
žaukit į musų ofisą.

PARSIDUODA ice cream parloris, 
kendžių ir tabakos. Biznis geras, 
išdirbtas per daugelį metų. Yra 
štoras ir 3 dideli kambariai. Par
duosiu pigiai.

Kreipkitės;
712 W. 14 Placc.

PARDUOSIU savo $800 vertės, 88 
notų grojiklį pianą už $150, 120 ro- 
lelių ir kabinet benčius. Atsišaukite 
šiandien arba Nedėlioj iki 5 valan
dos po pietų.

AMERICAN STORAGE HOUSE 
2216 W. Madison Street

PARDUODU mažą grosernę ir sal
dainių ir kitų smulkmenų krautuvę, 
arba priimsiu partnerį su mažais 
pinigais. 1261 So. State St.

BUOEKNft, Wųvt Si<le, Kalima už
dirbti pinigų, .prite 63rd St. Moderniš
ka, pilnai prirengta, ilgąs lysas, pi
gi renda, puikus pasiūlymas, I. Coven, 
139 N. ciark St.

ALBERT W1LLIAMS, Ine.
618 W. Jackson Blvd.

- 3-čios lubos

BEKERNĖS — 2 gerai apsimo
kančios krautuvės į Beverly Hills, tu
riu parduoti. Savininkas apleidžia 
miestų. Beverly 8151.

PARSIDUODA lietuviška val
gykla. Pardavimo priežastifr, ne- 
sutikimas partnerių. Supran
tančiam šį biznį gera proga įsi
gyti gerą, pelningą vietą.

3955 Archer Avė.

BUČERIAI. Man reikalingas jūsų 
liuosas laikas, $50 į savaitę. Atsi- 
šadįįt: 160 N,; La Šalie St., Room 
4iOu- $ £

PARDAVIMUI Vacuum Cleaner, 
gerame stovy, $10. Vincennes 2324.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
' .nė delei mirties savininko.

4504 So. Paulina St.
Jūsų liuosą laiką

Mes nupirksime ir užmokėsime 
už jį gerai. Malonus darbas, tik 
2 valandas į vakarą ir nedelioj. 

SHEKLETON BROS.
160 N. La Šalie St.

REIKALINGAS šiaučius. Atsišau
kit tuojaus.

748 W. 33rd Street

REIKIA smičiaus prie taisymo 
čeverykų, 2345 S. Leavitt St. Wni. 
Sabaliauskas.

PARSIDUODA Lunch Ruimis, ge
ra vieta, apgyventa visokių tautų. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
biznio loto arba galima rendavoti su 
visais įrankiai^, kam reikalinga toks 
biznis.

669 W. 14th Street

’ PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
tiktai biskį vartotas, vėliausios, ma
dos išmarginimo, kaina $115, įskai
tant rolelius ir benČių, $50 cash ir 
po /$10 j mėnesį atsakantiems žmo
nėms.

VAITONAITIS
G512 So. Halsted St., Ist fl.

PARDAVIMUI pigiai bučer
nė ir grosernė. Gera vieta, se
nai išdirbtas biznis. Priežastis 
pardavimo — liga. Greitai atsi
šaukit.

5256 S. Princeton Avė.

PARDAVIMUI Tailor Cleaning 
štoras. Nepraleiskit šitą progą, nes 
yra tikras bgrgenas. Darbo yru 
daug, jeigu mylit dirbti. Didelis 
Štoras ir 4 kambariai gyvenimui.

4544 S. California Avė.
Phone Lafayette 8857

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo ar automobilio čeverykų tai
symo dirbtuvė ir saldainių krau
tuvė. Yra 6 kambariai pagyvenimui, 
yra 2 mašinos dėl čeverykų taisy
mo. Vienus galima parduoti atski
rai.

2053 W. 22 PI., Chicago, III.

Prieš “Naujienas’’ dar ėmė 
provotis ir keletas kitų Jamon- 
to draugučių — Cltkurienė, Jo
nas Bagdonas, Sideravičiai ir 
Stasukelis. Jie skundžiasi, kad 
“Naujienų“ Bendrovės direkto
riai nešaukiu šėrininkų susirin
kimo ir nemoka dividendų. Bet 
skundikai labai gerai žino, kad 
jų “frontas’’ Jamontas savo by
lomis kaip tik ir trukdo Ben
drovei sušaukti mitingų ir pa- 
jstatyti visus Bendrovės reika
lus į normales vėžes. Visų laikų 
tie asmens Jamonta rėmė. Da
bar, kai jie mato, kad didysis 
provininkas negali nieko laimė
ti, tai jie mėgina iš kitos pusės 
jkųsti “Naujienoms.“

Bet nieko jie neatsieks, tik 
patys “susipeizos” savo intrigo
mis!

Pirmyn Mišrus Choras rengia la
bai didelį išvažiavimų nedėlioj, 
rugpiučio 1 d. į Jefferson miškus, 
bus daugybė žaislų; už pasižymė
jimų žaislėsc duosime dovanų. Vir
vės traukimas, lenktynės su kiau
šiniais; lenktynės maiše, lenktynės 
surištom kojom; pajaus valgymo 
lenktynės. Kas bus greičiausia, tas 
laimės dovanas. Moterims ir vy
rams bus pritaikintos lenktynės ir 
už jas tinkamos dovanos. .Bus juo
kų iki ausų. Taipgi bus šilRi už- 
kandžjtr ir skanių gėrimų. Kvie
čiam visus atsilankyti.

Pirmyn Mišrus Choras.
______

Liet. Keistučio Paš. Kl. susirin
kimas įvyks septintadieny, rugp. 1 
dienų, 1 vai. po pietų, McKinley 
Parko svet. Nariai ir norinti pri
sirašyti kliuban prašomi atsilanky
ti paskirtu laiku. —A. Jusas, sekr.

PASIRENDAVOJA kambarys ap- 
sivedusiems ar pavieniems. 3635 
Armitage Avė.

ĮVEDAME elektrų su geromis 
lempomis 4 ruimus už $55. Taiso
me radio ir visokius motorus. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 
- K. O. ELECTRIC

3453 So. Aubųrn Avė.
Tel. Boulevard 7590

REIKALINGA keletą karpenterii^, 
turi priklausyti prie unijos. Atsi
šaukite tuojaus. 7018 S. Campbell 
Avė. Republie 4537.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
PARDAVIMUI

VAIDILŲ TARPE

Dr. A. Montvidas šeštadienio 
vakarų iškelia savo ofisų į Cer- 
nausko pavilionų, todėl savo ofi
se tų vakarų nebus, nes yra 
numatomi, kad netoli visi Chi
cagos lietuviai dalyvaus šiųnakt 
vaidilų piknike.

Naujienų manažeris, J. šmo
telis irgi anksti vakare apleis 
Chicagų, kad pasimačius su vi
sais lietuviais vaidilų piknike 
ir užkvietus juos į nepaprastas 
Naujienų iškilmei, kurios įvyk
sta Tuępiučio 8 d.

K. Augustinavięius išvažiuo
ja į Washingtonų pakviesti pre
zidentų į vaidilų ir Naujienų

Roseland. — Liet. Scenos Mylė
tojų Ratelio antras išvažiavimas į 
Palos parkų bus nedėlioj, rugp. 1d. 
Bus toj pačioj vietoj, kur jau bu
vo du sykiu* Batelio rengėjai ir •ritarėjai kviečiami dalyvauti. Bus 
muzika ir įvairių žaismių.

Komitetas.

Kensington Lietuvių Bendrovės 
draugiškas išvažiavimas į Globė, UI. 
miškus, 159th St. ir Tarrence Avė., 
įvyks šeštadieny. Rugpiučio (Auę.) 
1-mą dienų, 10 vai. iš ryto. Kviečia
me visus atsilankyti. Važiavimas 
dykai.

Roseland. — Rugpiučio 2 d. Lie
tuvių Darbininkų Namo B-vės 4ėri- 
ninkų susirinkimas neįvyks iš prie
žasties nesant naujų reikalų. Atsi
radus jų, šėrininkai bus sušaukti 
atvirutėmis. Todėl dabar šėrininkai 
priduokit tikrus savo antrašus sek
retoriui. —J. Tamašauskas, sekr.

10727 S. Michigan Avė., Chicago

Draugystės Atgimdęs* Lietuvių 
Tautos vyrų ir moterų mėnesinis 
susirinkimas įvyks rugpiučio 1 d., 
1 vai. po pietų, Lietuviu Tautoš pa
rapijos svet., 3501 S. t nion Avė.

Gerbiami draugai ir draugas ma
lonėkit atsįjankyti,

Ę. Dubinckienė, sekr.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros Šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
į>8 į savaitę su valgiu, 

PETER GADElKO 
1606 So.

REIKIA dieninio gero virėjo.
3103 So. Ilalsted St.

Ilalsted St.

TURIME kelis gerus ruimus vy
rams dėl išrendavojimo — su valgiu 
ar be valgio, arba galės patys pasi
daryti sau valgyti. Sužinojimui kreip
kitės: M r. P. Jacobs, 8534 So. Par- 
nell Avė.

PASIRENDAVOJA frontinis kam- 
baris dėl 2 vaikinų arba vedusios 
poros prie mažos šeimynos. 5334 So. 
California Avė., Hemlock 4758.

PASIRENDAVOJA kambarys 
dėl vieno vaikino 
valgio; šviesus ir 
parankumai, prie 
nos, 2-ros lubos.

7027 So. Rockwell St.

ar dviejų be 
švarus. Visi 
mažos šeimy-

RENDON moderniškas garu 
šildomas kambarys dėl 1 arba 
2 vyrų, North West Side, neto-
Ii Humboldt Parko. Maža šei
myna. 3351 W. Crystal Street, 
Beimont 0897.

1ŠSIRENDAVOJA švarus kamba
rys, elektros šviesa ir maudynės. 
Išduosiu vaikinams, merginoms ar
ba vedusiai porai. Galima matyti 
subatoj ir nedėlioj ar vakarais.

. MRS. ADAMS,
2004 W. Coulter St. - ’ 1 

CHICAGO, ILL.

PARENDAVOJIMUI didelis kam
baris su virtuve vedusiai porai ar 
našlėms ar keliems vyrams ar mer
ginoms. Renda pigi.

712 W. 14th PI. 
Ice creanj parlor 
Tel. Roosevelt 8352

Sugėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles į šalį, atnešk pas 
mus, o mes padarysime ją 
naują, yalom šiaudines ii 
panama skrybėlės.

LITTLE STAR HAT 
CLEANERS
3328 S. Halsted Street

Tel. Boulevard 0170

Sykiu su namu, prie bizniavos gat
vės, geros dieninės įplaukos, visi nau
ji fikčeriai, nebrangi kaina.

G034 So. Cravvford Avė. 
Hemlock 1388

PARSIDUODA ice cream pado
riu krautuvės fixtures, taipgi ra
kandus, po vieną arba kartu.

6239 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI italioniška cromatic 
armonika, pigiai, $65. John Mcnch, 
3508 W. 61 PI.

REIKALINGAS darbininkas prie 
budinkų, toks kuris nusimano kar- 
penlerio darbų, o kitas paprastas 
darbininkas šalę Chicagos; - darbas 
taip ilgai iki užsibaigs. Atsišaukit 
subatoje nuo -6 vai. vak. iki vėlai. 
Nedalioj 8 vai. iš ryto iki 12 die
nos, 3148 Emerald Avė. 1-mas fl.

PARSIDUODA pirmos rųšies gro
sernė, ice cream, kendžių ir visokių 
fruktų krautuvė, geroj vietoj, priąę 
šais Šv. Jurgio bažnyčios, ant Bridge- 
porto. Priežastis pardavimo, važiuo
ju Lietuvon.

919 W. 83rd Street 
Tel. Yards 2109

Studebaker automobi
liai yra vieni iš tvirčiausių 
ir kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude-Tel. Prospect 79G0

Alias Fuel Gompany
Prezidentas ,V. Gapszewicz

Anglys, Coke ir Ledas
Olselio ir Retail Anglių Jardas 
♦Pirkite anglis dabar, nes yra 

pigesnės
4913-19 So. Paulina St.

Netoli 49th Street
V—

JIESKO DARBO
IEŠKAU darbo už karpenterį, 

plasteruoju, maliavoju ir cemen
tuoju. Taisau purčius. Darau #vts- 
kij kas reikia prie namų pigiai ir 
gerai atteku darbą.
\ ; | Wm. Mitrowitz,

1921 W. Aųstin Avė.
t ; Seeley 1074

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA naktinio virėjo arba virė-1 
jos. 10822 So. Michigan Avo.

AUTOMOBILIAI

baker ir yra užvadintas “one profit 
car’K. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime. .

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
D. Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

PARSIDUODA 23 m . Marmon 
touring karas, pirmos klesos stovy, 
naujai jmpentuotas ir nunikeliuo- 
las. Parduosiu pigiai.

3139 S. Parncll Avė. 
CHICAGO, ILL.

1-mas fl. iš užpakalio

PARDAVIMUI arba mainymui 3 
sedanai, Hupmobile, Buick, Willys- 
Knight. 3742 So. Parnell Avė.

PARDAVIMUI automobilius 
Paige, atrodo ir eina kaip nau
jas. Savininką galima matyti 
Subatoj po pietų ir nedėlioj iki 
2 valandos. Wallace Garage, 
3117 So. Walalce St.

R00M1NG House, 16 kam
barių, South Side, netoli ežero, 
transferuojamas lysas, naujai 
dekoruota, kambariai pilni, ren- 
da $200. Gera proga. Phone 
Hemlock 5889, 2356 W. 63 St.

PARDAVIMUI Malt & Kops 
krautuvė, parduosiu pigiai, prie
žastis pardavimo, turiu du 
rus.

Kreipkitės po num.
3049 W. 59th Street

---- ------------- ----------------
KOOMING namas, geroje vie

toje, turi būt parduotas iš prie-

što-

žasties ligos, renda $45, ilgas ly
sas, $1400 cash, $800 įmokėti.

4650 Wentworth Avė.

• PARDAVIMUI grosernė, saldainių, 
ice creamo, taipgi rūkytos mėsos 
krautuvė, su namu arba be namo. 
Šaukit Lafayette 8658.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu arba be namo, visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

4104 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA v cigarų ir cigaretų 
krautuvė. Ilgas lysas su kambariais. 
Pigi renda. Gerus biznis. 30 metų 
kaip įkurta. 3637 So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba išmainymui 
grosernė, medinis 2 aukštų namas 
po 5 kambarius, garažas 2 maši
noms. 3742 S. Parnell Avė.

PARDAVIMUI bekernė, labai 
geras bargenas; puiki krautuvė, 
lietuvių /apielinkė. Turiu par
duoti greit.

850 W. 18 St.

PARSIDUODA grosernė ir švil* 
žios mėsos įstaiga. Gera vieta. Par
davimo priežastis patirsit ant vie
tos. 4511 S. Hermitage Avė.

PARDUOSIU bekernę už cash la
bai pigiai į trumpą laiką arba mai
nysiu į lotą. Tel. Yars 4095.

PARSIDUODA restoranas, gera 
vieta. Biznį patirsite ant vietos.

1400 S. Jefferson St.
t

PARSIDUODA maža grosernė, 
saldainių, cigarų, ice creamo ir ki
tų smulkmenų krautuvė. Turiu du 
bizniu, noriu vieną pašluoti.

Kreipkitės;
717 W. 21 PI. 9 

Tel. Canal 0419

NAMM-ŽBlE'1
FARMA ANT MAINŲ!

160 AKERIŲ žeiiiės, Michigan val
stijoj, ant ežero kranto, su visoms 
troboms, mašinomis ir gyvuliais, 
kas tik reikalinga ant ūkės. Pąrsi- 
iluoda'labai pigiai; savininkas mai
nys tant namo, loto arba bile kokio 
bizmo. _

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St.

1 Boulevard 9641

4631 Sawyer Avė., 5 kambarių na
mas, $j500 cash. Šaukit JACOBSON, 
Lafayette 8706.
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NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
Pardavimui Namai Čia Tikri Bergene!

Naudokitės Proga

NAMAI-ŽEMENAMAI-ŽEMENAMAI-ŽEME KAMA1-2EKFNAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI mūrinis na* 
mas, 7 ir 7 kambarių, maudy
nės, elektra, karšta vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingaa, ant plačio loto, gražių ply- 
labai graži vietą — parkas, pu- tų frontas, 2-5 ir 2-4 kam
šė bloko nuo bulvaro, parduo- barių, beizmentas, elektra, 
i me pigiai. įmokėti tik $2,500, vanos, skalbykla ir žodžiu 
kitus kaip rendą. 5422 South up-to-date. Kaina tik $16,- 
( arpenter st. 500; įmokėti apie $4,000, li-

BEVEIK dar naujas o kam- klišius ant lengvų išmokėji- 
bariu medinis namas, maudy
nės. elektra, visi parankumai, 
barnė dėl karvės ir vištininko, 
žemės 90X125; įmokėti tiktai 
$1000. kitus kaip rendą. 5530 
So. Kastner Ave.

NAUJAS mūrinis namas, 4 ir 
4 kambariu, aržuolo trimingas 
ir floras karstu vandeniu apšil
domas, įtaisytas pagal vėliau- $7,000 cash. Randasi gražio
sios mados. Jmokėti $3000. ki- se vietose, kur juodukų hie- 

ri>- kados n o b u h. I^asiskubirilcit, 
nes tokių bargenų daugiau 

vi- nerasi.

S. L. Fabian & Co.
809 W. 35th Street 

(Halsted & 35th Sts.) 
Tel. Blvd. 0774 arba 0611

1) Pusnaujis muro namas

mų.
2) Stiprus muro namas, 

4-6 ir medinis 3-4, beizmen- 
tai, elektra, vanos ir visi pa- 
rankumai. Rendos virš 
$200.00, patys rendoriai ap
šildo. Kaina tik $16,000. šis 
bargenas pigiai parsiduoda 
dėl to, kad reikia jmokėti

NORIU FARMOS
Aš turiu 4 flatų namų po 5 

kambarius, 2 Khrų murinj ga
ražą, randasi 1345 So. 58 Avė., 
Cicero, III. Namas tiktai 9 mė
nesių senumo, visi flatai išren- 
duoli, kaina $37500, mainysiu 
šį namą j 60 arba 100 akrų 
farmą, Southern Wisconsin, ne
toli nuo Michigan — Indiana 
rubežiaus. Busiu ant vakaeijų

Norėsiu 
pamatyti jūsų laimų. Atsilėp- 
kit greit. G. F. McNamee, 5929 
Hoosevęlt Bd., Cicero 1850.

ANT pardavimo arba mai
nymo 2 namai. Mūrinis namas 
randasi 6325 S. Morgan St., 
6-6 kamb. 2 kary garažas. Mai
nysiu ant biznio arba mažo 
namo laukuos. 715 W. 47th PI., 
4 fl., namas- medinis mainysiu 
į farmas arba lotus. Atsišaukit

Bridgeporto Didelis 
Bergenas

3346 So. Wallace St

Su $4000.00 nupirksi tri- 
jų aukštų muro nahię 6 pa
gyvenimais, 3 po 6 kamba
rius ir 3 po keturis; maudy
nės, elektra, augštas skie
pas ir visi geri patogumai. 
Rendų per mėnesį neša 
$180; kaina labai žema. Na
mas turi būti greitai par
duotas.

M/ J. Kiras
3335 So. Halsted St.t

Dideli Bergeną! Roselande
NAMAS ant cemento bloksų bun- 

gnlow. 5 kambarių, karštu vande
niu šildomas, 1 karo garažas, gat
vė cementuota, lotas 33’/i pėdų.

MEDINIS namas, 2 augštų 3—4 
kambarių, furnas šildomas, 1 ka
ro garažas, lotas 33*/i pėdų, gatvė 
cementuota.

LOTAS 105 ąt. ir Emerald Avė. 
3714b pėdų. — 60 pėdų lotas ant 
124 St. ir Barine Avė.

P. P. BARŠIAUSKAS
34 E. lOOth Place 
Tel. Pullman 6628

West Side Bargenai
i

mento Avė. %

t PAGYVENIMŲ namas, 
si po 5 kambarius, maudynės, 
elektra, viii parankumai, kam
pinis lotas, 75X125, graži vie
ta, arti mokyklų ir parkas už 
pusės bloko. Jmokėti $4,000, ki
tus kaip rendą, ar mainysiu 
ant mažesnio namo ar loto.

6602-04 So. St. Louis Avė. BRIGHTON PARK

!L«fayette

Medinis pantas 6 kamba
riais ir du lotai sale; gražus 
sodnas ir daržas, galima lai- 
Lcyti vintų ir karvę, prie pat 
Western Avė. bulvaro ir 
74-tos gatvės. Kaina tiktai 
$5,500.00. Jmokėti $1000.00,Pardavimui Per Savininką

Proga dėl greito pelno 50 pė- r^ku^eji lengvais¥mbkė- 
dų prie 4924 ir 26 So. Ashland] --
Avė., yra visi Įtaisymai ir 2 aug- 
stų namas, 5 flatų, namfls jau 1 
yra patrauktas atgal. Geras pa
siūlymas nebus atmestas. Atsi- 
saukit: -** \

4928 So. Ashland Avė.

jimais. Nepraleisk šitos pro-

kis pas

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

MŪRINIS hanjns 2 augštų, 
kambarių, 2 karų cenicnlinis 
ražas, gatvė ir elė cementinė, 
na $9,500.

4 GYVENIMŲ mūrinis namas,3-5 
ir 1-4 kambarių, šalę tuščias lotas. 
Kaina $11,500.

4 GYVENIMŲ mūrinis namas po 
5 kambarius, 2 štorai, garažas dėl j 
3 karu, šalę tuščias lotas, kaina 
H<28.BO<>. «4t, • bučerne it- Hroserne.

KUBINIS nanta-H, .5 h.v veninių i»o 
5 kambarius, Storas iš i'vonto, kai
na $23,000:

2 GYVENIMU mūrinis namas, ša
lę tuščias lotas ir ’ medinis garažas

! karų, kaina $7,000. Ir (liltig 
bargeinj.
A. MEŽLAIŠKIS 
2154 W. 23rd St. .

Roosevelt* 8128

a—a
ga-> 

Kai*

Pardavimas Prasidės 
sekamą hedėldienį > 

Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui

Atsilankykit anksti gausit didelį 
pasirinkimąT

$250 cash, $50 į mėnesį
Nusipirksite bile vieną iš jų

Uz biškj jmokėiimo, mes palaiky
sime jums namų kokį jus išsirinksi
te. Atsilankykit ankstį' ir atsiveskit 
savo šeimyną. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatysite didžiausj šių metų 
bargeną,

5 kambarių, tile vanaj furnas šil
domi, cementiniai šalytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge
ros transportacijos. /

Kaina $6400 prirengtas

Titie garantuotos per Chicago Title, 
& Trust Co. Ofisas atdaras Alą» («Ie 
ną ir vakare.

SAWIAK & CO.
Statytojai

7181 W. Grand Aft.

<i t ų

KAS PIRMAS, TAS LAIMfiS
Parsiduoda 5 kambarių ' namelis 

labai gražioj vietoj, yra elektra, 
maudynė, 2 lotai, barnė, garažas, 
viA'tininlcaR, R*alimw liiilc.vt karves, 
kiaules, žąsis, žodžiu sakant darbi- 
ninkui tikra laimė, kaina tik $3000, 
įmokėti kiek galite, pardavimo prie
žastis labai svarbi. Atsišaukit pas

J. LAURINAITIS 
6036 So. Mason Avė. 

Ciearing, III.

PARSIDUODA 3 ^veni
nių mūrinis namas, 2 karų 
garažas, ant Bridgeporto< 
Turi būt parduotas už nupi
gintą kainą, $8,500; įmokė
ti $2,500.

2 pagyvenimų mūrinis 
namas, po 6 kambarius, su 
sun parlor, karštu vandeniu 
dildomas; bus parduotas už 
$12,500. Randasi Brighton 
Parke.

2 gyvenimų, 4-5 kamba
rių, naujas mūrinis namas, 
randasi netoli Marųuette 
Parko, kaina .tik $9,500; 
įmokėti $l,0Q0, arba mainy
siu į lotus arba seną namą. 
Kreipkitės pas savininką.

J. Sinkus & Co.
7Oth ir Halsted St. >

PARDUOSIU• arba mainysiu puikų 
nznio kampą, prie naujo bulvaro, 
South Side. Tikras bargenas. •

NAUJIENOS, Box H31

Chicago lamu Bargenai
riti bungalow, įtaisytas pagal 
vėliausios mados. įmokėti tik 
$2,500. kitur kaip rendą.

5329 So. H omą n Avė.
NAUJAS mūrinis 6 kambarių 

bungalow, įtaisytas pagal vė
liausios mados, beismentas 9 
pėdu aukštumo, gražus frontas, 
galima kokį biznį uždėti. Jmo
kėti $2500. 6955 So. Western

I PAGYVENIMŲ medinis na
mas, visi fio 4 kambarius, gera
me stovyje namas. Jmokėti tik 
H500. kitus kaip rendą.

3412 So. VVallace St.
PARDAVIMUI naujas mūri

nis namai po 6 ir 6 kambarius. 
Įmokėti tik $3,500. kitus kaip 
renda. 6734 S. Maplevvoąd Avė.

PARDAVIMUI 8 metų senu
mo namas, 4 ir 4 kajpbarių, 
aukštas beismentas. maudynės, 
elektra, namas išrodo kaip nau
jas. Įmokėti tik* $2,500. kitus 
ant lengvų išmokėjimų.

3952 S. Rockvvell St.

PARDAVIMUI bučernė, 
bai geroj vietoj, parduosim 
giai ar mainysim ant mažo 
rno aę loto, ar automobilio.

Mes šituos visus namus par
duosime pigiai kiek galima ar 
mainysime ant lotų ar kitokių 
namu.

pi-
na-

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ

Lafayette 7671

BARGENAS
Mūrinė ir medinė cottage, 2-4 kam

barių, 2 karų naujas 
skiepu, kaina $4000. 
tis, 1 flatas tuščias.

Atsišaukit
3512 So. Wallace Street

AUGŠTŲ mūrinis namas, 2-42 .
kambarių flatai, moderniškas, cash 
reikia $2000, kitus kaip CRQQn 
rendą. Didelis bargenas

2 AUGŠTŲ mūrinis, 2-5 kambarių 
flatai, karštu 
pėdų lotas, 
Ekstra 
bargenas

2 AUGŠTk 
kambarių flatai, vana, labai geroje 
vietoje, cash reikia $1500 CkfjPnA 
Specialis bargenas

Mes turipie visokių mainų. Jei no
rite parduoti arba mainyti savo na
mą, atsilankykit pas mus pirmiau
siai.

8. R. PIETKIEWICZ & CO.
2612 W. 47th St.

mūrinis, 2-5 kambarių 
vandeniu šildomas, 30 
labai geroje vietoje.

$11800
medinis namas, 2-4

PIGIAI PARSIDUODA 5 kamba
rių bnugalow, tvartas, garadžius vie
nam automobiliui. Naiija viskas, tik 
ką pastatyta. Taipgi vienas akras 
žemės. Parduosiu viską arba visą 
žemę arba į lotus padalintą, arba 
mainysiu ant namo Chicagoj; galima 
matyti kasdien iki 1 va).

10330 S. Turner Avė.' 
Mt. Greenwood, III.

BRIGHTON PARK BARGENAS
2 pagyvenimų po 5 kambarius, pla

tus lotas. Parsiduoda pigiai. Naujas 
namas. 4422 So. Francisco Avė.

ANT mainymo arba pardavimo 2 
pagyvenimų su Štoru namas, medi
nis. Phone Michigan 0761.

Norėdamas Pirkti Namą 
Nelauk Geresnės Progos

Pamatyk namą
3129 So. Halsted St

204 AKRŲ, mieste, prie valstijos 
kelio. 130 akelių išdirbtos, kita že
mė ganyklos ir miškas,*11 kambarių 
hamas, didelė barnė, kiti namai, 11 
melžiamų karvių, 4 arkliai, 500 viš
tų, geras marketas, netoli copper ir 
ore kasyklų. Farma su mašinomis, 
kaina $16,500.

PAUL LYNCH, Carney, Mich.

PARDAVIMUI lotai, geroje apie 
linkėję, 50x248, netoli gatvekarių, 
kaina $1050, netoli 111, Mt. Gren 
wood.

G re n

Tel. Beverly 210
E. Hayden arba 

Kiskaddcn Reali y Co., 
(’or. 111 ir Albany

FARMĄ parduosiu arba „mainysiu 
ant namo’ — 160 akrų, 80 akrų dir
bamos, o kita miškas ir ganyklos. 
Medžiai daugiausiai klevai, žemė 
juodžemė su moliu. Didelis sodnas, 
didelis namas, didelė barnė, saila, 
vištininkas. Viskas gerame stovyje, 
daug stako. Esu priverstas parduoti 
arba mainyti, nes moteris serga, o 
vienas negaliu apsidirbti. Upelis bė
ga pro pat barnę. Atsišaukit greitai. 
I. MIKŲČIONIS, Luther, Mich.

SOUTH SIDE
Parsiduoda 2 aukštų kampinis 

mūrinis namas po 6 ir 
rius. 2 furnasai, 2 karų i 
ražas. Randasi tarpe 
Ručine. Kaina $12,000.

2551 S. Halsted 
Victory 8191

■ 7 kambii- 
nmrinis ga- 
Halsled ir

ts.

Nauįps gražus mūrinis 
namas 2 lubų aukščio, vie
nas didelis storas ir gražus 
7 kambarių flatas, aržuolo 
medžiu ištaisytas, o vidus, 
bufetui, kansiliai ir visi kiti 
vėliausios mados įtaisymai, 
^marmurinės padlagos mau
dynėje, aukštas skiepas, 
skalbykla drabužiams, kar
štu vandenilį apšildomas. 
Namas raudąsi prie pat 
Lietuvių Auditorijos ir 
prieš Mildos dįdžiulį teatrų. 
Kaina labai žiema. $4000.(į) 
įmokėti, p likusieji lengvais 
išmokėjimais.

Kreipkitės pas

M. J. Kiras
3335 So. EĮalsted St.

2 BIZNIO lotai prie 69 St. netoli 
VVestern Avė. 60 pėdų. Kaina $5,000. 
Arba priimsiu hiažų namuką į mai
nus.

8 GYVENIMU mūrinis namas, 2 
štorai, ką tik naujai užbaigtas, yra 
visi narankumai naujausios mados, 
įnešti reflda $25,000.

davinio, čia yra nauja lietuviu ko
lonija.

KAMPINIS lotas prie Crawford 
Avė. ir 5 kambarių cottage, 2 ka
rų garažas.

BRIGHTON

NAUJI BUNGALOW
$500 įmokėti

Kitus kaip rendą, pilnai mo
derniški, netoli I. C. ir gatveka- 
rių, netoli nuo šafrų dėl darbo.

9201 Blackstone
Chesterfield 0155

TIKRAS bargenas, 70x125 Ram
ias, netoli geležinkelio, mokyklų, 
'atvekarių, $1300, 40x125 Marųuette 
’nrk distrikte. Veikit greit.

JOHN P. SARSFIELD & CO.
6350 So. Kedzie Avenue 

Hemlock 6176

MORTGECIAI-PASKOEOS
CICEIUJ BARGENAS

Parsiduoda medinis biznio namas, 
lietuvių apgyventoj ' vietoj, rendos 
neša j mėnesį $90.00. Kaina $8,000 

. . . - , į . . . .Morgičių galima gauti $4,000. Atsi-
laipgi turiu daug lotų ant Pfll‘Į§aukite pas savininką *>' 

‘ “ ...................... 1430 So. 50th Court
Cicero, III.

BARGENAS JEI PARDUOSIU 
GREIT

2 biznio lotai prie Archer Avė., ne-
PARK

Naujas mūrinis namas, 2 flatai, ---------
5—(j kambarių, 2 Štorai, 1 karo ga-4toli Crawford. Kainos pasidvigubins 
ražas. Parduosiu labai pigiai. ’ *’ —i- «

A. K. VALŲKAS
6531 So. Crawford Avė.

Republic 4139

j yienus metus. Greitam pardavimui 
kaina pigi; išmokėjimais. <

M R. LEWIS
Wabash 8440

PARDAVIMUI REZIDENCIJA
ANT pardavimo pigiai puikus mu-1 . Moderniška kampinė mūrinė rezi- 

rinis bungaiow 6 kambarių, garu šil- ‘l«"c,Ja į ?,ar.až-as’ kaįštuvJan<’S' 
domas, puikioj vietoj. įnešti reikia Šildoma, 2 blokai nuo Rockwell Sto- 
$1,000, Hkuslus ant kngvU ^okO-

5318 A<e • “„s a,sor Ave-Savinin-

MŪRINĖ cottage 5 ruimų, su 
MAINYSIU savo lotą-į ,1 arba 2 | beizmentu 5 ruimai, 2 ruimai atike, 

morgičius. Itoiletai, vanduo. Bargenas..
NAUJIENOS x I 3405 Wallace Street 

Box 828 ___ ____________ ______________ _

JEI jus ieškote namo, tai 
mes turime ji dėl jūsų. Ką tik 
yra užbaigtas, 5 dideli šviesus 
kambariai, grįsti viškai, vėliau
sios mados plumbingas, karštu 
vandeniu šildomas, aržuolinės 
grindys ir užbaigimas, su sie
teliais ir stikliniai porčiai, 30 
pėdų lotas. Būtinai pamatykit 

garažas, su'šl nam<1 nedėlioj. Savininkas 
Galit krausty- ant vietos.

I 7147 So. Campbell Ave.

PARDAVIMUI 5 kambiy'ių namas, 
sun purčius, 2 lotai, 50x125, yra 
elektra, gasas, kaina $3500. 
ninkas ant vietos subatoj po 
ir nedėlioj.

’ 10735 Troy Avė.
Mt. Greenwood, UI.

Savi- 
pietų

tų mūrinis namas, yra miegojimui 
gorčiai, 3 karų mūrinis garažas, 
karštu vandeniu Šildomas, vasariu 

kaina, 
išinokė- 

prieš

lietuvių apylinkėj, 
nedaug cash, kitus 
Atsišaukit bile dienų

virtuvė 
$17,500, 
jimais. 
i vai.

3412 So. Hamilton Avė.
Lafayette 1882

MARQUETTE ^anor parsiduoda 
naujas moderniškas mūrinis namas, 
2 po 6 kambarius, karšiu vandeniu 
šildomas ir 2-jų karų garažas, bun- 
galow stogas, steel construction, 
icebaksiai, gasiniai pečiai, prosini- 
mui lentos, fire p'eisai, knygų šė
pos, bufetai, batli ruimiose tailji 
sienos ir grindis, shower baths; 
pats savininkas statė. Cash reikia 
$4,000.

Kreipkitės
6551 So. Washtenaw Ąye.

" | MAINAU farmą su budinkais ant 
PARDAVIMUI apartmentft’s, 8 fla- namo ar lotų. Gražį vieta dėl vasar

ių, kampas, 90 pėdų pločio, 2 po 4,1 namių prie upės. Randasi McNaugh- 
4 po 5 ir 2 po 7 kambarius. Labai I ton, Wis. 94 W. 4th St., St. Charles, 
gražioj ir geroj vietoj, Marųuette | Illinois. 
Manor apielinkėj, 1 blokas nuo 63rd 
St. Atsišaukit prie savininko.

• 2540 W. 64th Street 
Tel. Prospect 9511

$250 ĮMOKĖTI
5-6 kambarių mūrinis bunga- 

low. Yra visi moderniški įren- 
I girnai, kitus kaip rendą. GAGE 
REALTY C0„ 3000 W. 55 St. 
Prospect. 2601.

•
UŽ $750 įmokėjus nupliksite nau

ją 5 kambarių modemišką cottage. 
Gera apielinkė ir transpoitacija, kul
ną tiktai $6750, kitus kaip renda. 
11030 Michigan Avė., Pullman 7500.

TIKRAS BARGENAS

GERAS* pasiūlymas, kas tu
rit bungalow tarpe 63 ir 68 tarp I 
VVestern Avė. ir Cnlifornia Avė. Į 
ir norit mainyt ant 2-jų flatų 
namo, atsišaukit greitai. 6218 
So. Rockwell St. Apie sąlygas 
patirsite ant vietos. 1-mos lubos

3 AKRAI PRIE KELIO 
Už $1000 

Išmokėjimais, $200 įmokėti ir po 
#$10 j mėnesį. Galit pamatyti tą že

mę bile dieną ir nedėlioj.
W. H. DARR 

225 So. Homan Avė. 
Van Buren 7841

| NAUJAS ir
i barių mūrinis
! lotfts, nupiiksit jį už gerįausį 
’ siūlymą. Atsišaukit anksti, jei 
norit bargeno, atdara kasdien.

Kreipkitės: /
7206 So. Rockwell St.

moderniškas 4 kam- 
bungalow, 30 pėdų 

pa
jus

MĄINYSIU 2 pagyvenimų arba 
vieno pagyveniluo namą ant Par
mos. Namas'gerame stovyj, nešanti 
gerą pelną. 2554 So. Halsted Street. 
Victory 8194.

PUIKI 29 nkrų vaisių ir alfalfa 
farma, geri budinkai, elektra, 200 
vyšnių medžių, 4 akrai vynuogių, 
geri keliai, netoli miestuko, $6000 
įmokėti.

F. HOOKEB, 
Paw Paw, Mich.

Pardavimui 1% augšto', "tile ir 
stucco bungalow, kampinis lotas, 
30x163 pėdų. Furnas šildomas, gra
žioje vietoje, $7600, išmokėjimais, 
$1600 jmokėti, $55.88 į mėnesį.

Vinctfcmes 8215

PARDAVIMUI 2 augštų nutrinis 
namas, 4—4 kambarių, $1600 cash, 
kitus mėnesiniais išmokėjimais.

MAINAU ant fanuos mūrinį na
mą, 2 pagyvenimų po 6 kambarius. 
Elektra ir maudynės. Rendos $120, 
morgičio $4000; prekė $13,;>00. Pri
ims mažą farmą.

4 FLATU medinis namas, 2 po 4 
kambarius, 2 po 5 kambarius, mor
gičio $4000, rendos $75. Maino ant 
fanuos arba biznio. Atsišaukit 3252 
S. Halsted St. Yards 1951. L. Ja-

PARDAVIMUI per savininką 
I flatų mūrinis namas, 4—6 
kambarių, pečiumi šildomas, 
lotas 50X125, kaina $15,500, 
cash $5000. F. Neidhart 

5607 S. Morgan St.

mėnesiniais išmokėjimais.
3112 W. 41 St.
RUBIN BROS.

4155 Archer Avė.

PARSIDUODA muro namas 2 fla
tų po 6 kambarius, karštu vandeniu 
šildomas ir muro garadžius 2 karų. 
Turime greit parduoti ir todėl leisim 
pigiai arba mainysim ant bungalow 
arba kito mažesnio namo.

7013 So. Washtenaw Avė.

PARSIDUODA namas 2 augštų, 
6-6 kambarių, yra dviejų karų gara
žas, parduosiu greit. Savininkas. At
sišaukit vakare 6 vai.

6234 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI du lotai 55x132 ge
roje vietoje prie Roosevelt Rd. Ma
nysiu ant mašinos ar troko.

3643 So. Emerald Avenue

rusz.

LARAI pigiai parsiduoda 2 
aukštų medinis biznio namas 
su krautuve. Neša gerą pelną. 
Auganti lietuvių koloniją.

4051 Archer Avė,
KODĖL NE

Kraustykitės j savo locną namą už 
$45 j mėnesį, tiktai biskį iš pradžios 
įmokėjus.

$5950 '
Už naują 5 kambarių medinį bun- 
galow, cementiniu pamatu, furnas ■-“"-‘“■v", »u ..«ujyv..ua.s pe.i- 
šildomas, su grindimis viškai, yra gtmais, nupirks pirmas tei^ll- 
vietos dėl daugiau kambarių, laun- ' gąs pasiūlymas, 
drė, pentrė ir t. t. Illinois (Cantral 
transportacija. Tiktai 6 liko. Mainy- j 
siu j gerų lotą arba morgičius. Tai 
yra darbininko proga įsigyti sau na- , 
mą.

F. R. DRASLER, Budavotojas 
11901 Michigan Avenue 

Pullman 9470-4378

PARDAVIMUI 4 ruimų muro 
bungalow, su naujoviniais įren-

SAVININKAS, 
3847 W. 66 St.

DU bizniavus lobis mainysiu ant 
damo. Turime pinigų, jeigu reiks 
pridėti. 2554 S. Halsted St. Victory 
8194.

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nė cottage su beizmentu. su dideliu 
lotu, cash $1500, likusius mėnesi
niais išmokėjimais.

Kreipkitės:
RUBIN BROS.

•4155 Archer Avė.

MARQUETTE Manor parsiduoda 
medinis namas, 4—4 kambarių ir 1 
lotas šalę. Kaina $9000. 6535 So. 
Washtenaw Avė. 2 lubos.

PARDUODU arba mainau ant biz
nio arba ant automobilio lotą, ran
dasi So. Sidėje. Savininkas 1737 So. 
Union Avė., Tel. Canal 2555.
/ MARTIN

PARSIDUODA muro narnąs, 2 
flatų po 4 kambarius; naujas su 
visokiais paskutinės mados įtaisy
mais. 'Turiu parduoti greitai ir 
todėl leisiu pigįai.

Kreipkitės; »
6820 S. Campbell Avė.

------------------ ---- ------------- .-----------u |
MODERNIŠKAS Morgan Park na

mas, 7 kambarių, $11,000, lotas 
50x125, savininkas išvažiuoja. 11353 
So. Irving Avė., Beverly 0858.

AUKSINĖ proga. Parduosiu 
cash arba mainysiu ant ko nors 
pilnai prirengtą 'anglią yardą. 
Agentams mokčsiu nuošimtį.

J. Stanko
901 W. 33 St. Yards 4669

Iš PRIEŽASTIES šeimyniško ne
susipratimo parsiduoda pigiai nau
jas mūrinis namas, du po 6 kam
barius. * Karštu vandeniu šildomas, 
arba mainvsiu ant mažesnio.

\5229 S. Pccteia St. x 
x ’ I augštas

6 LOTAI ant pardavimo, vienas 
blokas nuo Marųuette Parko ir vie
nas blokas nuo vienuolvno. Parsi
duoda labai pigiai. Atsišaukit 

A. DARGIS
6919 S. Tahnan Avė.

pa s

BARGENAS
MANO paties statyta 5 kambarių 

bungalow, viskas yra. gatava, atei
kit ir pamatykit. Kaina yra že
mesnė $1,000 kaip kitų ir yra įtai
syta viskas moderniškai.

» 3624 W. 65th PI.
Prospett 7216

PARDAVIMUI 4 ruimų medinė 
cottage, elektra, gasas, nupirksit 
pigiai. 5246 So. Knox Avė.

PARSIDUODA ant vieno pagyve
nimo namukas su nedideliu štorūku. 
Bibnis gerai išdirbtas, gražioj vietoj, 
visokių tautų apgyventa. Parsiduo
da pigiai. Pardavimo, priežastis ne
sveikata

Atsišaukit
834 W 58rd Place,

pagyve-

FARMA ant pardavijno, arba mai
nysiu ant namo, 60 akerių, žemė la
bai gera, molis ir juodžėmis, pirmos 
klesos ūkė, nauji budinkai, ant kam
po, mokykla skersai kelio, 4 mylios 
nuo miesto, 140 mylių nuo Chičagos, 
su gyvuliais ir mašinomis, yra puikus 
sodnas, visokiu fruktų. Kas norit 
gauti puikią ultę, tai aš busiu Chi- 
cągoj, July 31 iki August 4' dienos. 
Nepraleiskit bargeno. Aš busiu 5 
dienas Chicago. Kas norėsit galėsit 
matyti mane arba laišku. J. Stakenas, 
8423 So. Kerfoot Av., Chicago, III.

norit

COTTAGE TIK $3800
— CASH $500 * 

dideli kambariai ir vana. Ną-6
mas naujai malevotas ir dekoruotas, 
lengvais išmokėjimais. 47th St.x ne
toli Union Avė.

HOUGH
4213 So. Halsted St., Yards 0808

. _______________________________ t, ,. ——

PARSIDUODA Road House. Kreip
kitės pas Stella Malinauski, Leafy 
Grove, prie Archer Avė.

PARĮJAVIMUI. Už $250 nupirki
te apartmentinį namą ir lotą, South 
Side. Gera nroga dėl nelno.

NAUJIENOS 
Box 832

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

arba $300 savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3V4 nuo
šimčių.

1NDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Ilermitage

PINIGAI PASKOLAI
Del f ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai

Petrzilek Bros. & Co.
1647 W. 47th St.

MOKYKLOSPARDAVIMUI. Kam nors didelė 
proga. Gražus, naujos mados 20 ak
rų Sodnas (obelių), Benzie County, VYI^AI išmokit barberystės. Mes 
Michigan, 3 mylios nuo Thompson- mokinant dienomis ir vakarais. At- 
ville, vidury vaisių, kolonijos, yra 500 sižaukit arba rašvkit INTERNA- 
gerų medžių, 13 metų sutaupymas TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
ant Stark Nursery, * graži vieta gy- 672 W. Madison Street, arba 109 So. 
venimui per visą metą. Tunu par- Wells fetreet. 
duoti greit. Neatmesiu gero pasiuly- Į; 
mo. <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

R. R. SHUMAN 
1621 Chicago Temple 

Chicago Tel. State 4228

$500 cash, naujas modemiškas na
mas, karštu vandeniu šildomas, 5 
kambarių įpurinis bungalow, resto- 
rantų distrikte, $8150, $55 į mėnesį 
su nuošimčiais, prie mokyklų, krau
tuvių, raktas, 5547 Belmont. Pensa- 
cola 4488.

NAUJAS inurinis bungalow, 5-6 
kambarių, stikliniai porčiai, su grin
dimis viškai, aržuolo ir beržo tri
nias, karštu vandeniu šildomas, vė
liausios mados fikčeriai, tikras na
mas, atdaras iki 8 vakaro, 5410 Hen- 
derson St., 3 blokai į šiaurę nuo 
Belmont Avė,

NGLIĮ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted'SI., Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros- lubos)
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Šioje Šalyje.

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnį, geresnes darbo

^ITAS yra tikras bargenas. Par
siduoda muro namas, 2 flatai po 6,.,.^...,, v..
kambarius atskirus, apšildymas sąlygas? Leiskite mums jums pagel- 
karštu vandeniu, 2 karų garažas, bėti, išmokindami jus Auto-FJectric 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant Mechanikos ir Baterijos Amato. 
5 ar 6 ruimų cottage arba bunga- Praktiškos painokos ant kostumerių 
Iow. Atsišaukit pas savininką 3423 karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
S. Leavitt St. Atlyginimas agentams, riaus išmokti to amato ir greitu lai- 

,ku gauti gerą darbą su geru mokes
tine Darbą sukandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos-$15.00 ir 
(langiaus.
FEDERAL
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PARDAVIMUI R kambarių, naujos 
mados namas, 10 pėdų cementinis 
skiepas, 40 pėdų lotas, 2 vanos, leng
va perdirbti j flatus, stikliniai ir su 
sieteliais porčiai. Parduodu iš prie
žasties ligos.

7720 Peoria Street 1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madison Street


