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Kadangi ryto Į “Naujienų” pikniką Stick- 
ney darže susirinks tūkstančiai žmonių 
iš Chicagos ir kitų miestų, tai ta. proga 
darže bus atlaikytas milžiniškas

PROTESTO MITINGAS DEL VILNIAUS 
Kalbės redaktorius P. Grigaitis — apie 
4 valandą po piet. Vilniaus klausimu 
bus priimta rezoliucija. Publika kvie
čiama nesivėluot.

Kodėl Jungt. Valsty
bės nepripažįsta so

vietų Rusijos
MASKVA, rugp. 24. — Mas

kvoje dabar lankusis Jungtinių 
Valstybių senatorius Elmer 
Thomas turėjo pasikalbėjimų 
su sovietų prekybos komisaru 
Mikoianu ir užsienio reikalų 
vicekomisaru Litvinovu. Pasi
kalbėjime, sovietų valdininkai, 
be kita, nusiskundė, kad Ru
sija turinti didelių nepatugu- 
mų pirkti iš Amerikos med
vilnę per vokiečių tarpininkus 
ir nurodė, kad tiek sovietų Ru
sijai tiek Jungtinėms Valsty
bėms butų daug naudingiau, 
jei prekyba butų vedama be
tarpiškai. Bet tam reikių, kad 
Amerika pripažintų Sovietų 
Sąjungą.

Senatorius Thomas, pasak 
Izvieslijų, atsakęs, kad Jung
tinių Valstybių valdžia atsisa
kanti pripažinti sovietų Rusi
ją dėl to, kad sovietai atsisa
ką mokėti senosios Rusijos 
skolas, o taip pat dėl to, kad 
bolševikai nepaliauju savo ko
munistinės propagandos Ame
rikoje.

Negras gali pirktis na
mus, bet negali juose 

gyventi
SAN FRANCISCO, Cal., rugp. 

24. — Vienas negras, A. Kin- 
chlow, nusipirko viename Los 
Angeles rezidencijų distrikte 
namus ir norėjo juose pats ap
sigyventi, bet to distrikto bal
tieji gyventojai pasipriešino: 
esu tame distrikte nė vienam 
negrui gyventi neleista.

Negras kreipėsi į teismą, ir 
bylų laimėjo. Tada baltieji ape
liavo į Aukščiausiąjį teismą 
San Francisco. Aukščiausias 
teismas pirmesnio teismo nuo
sprendį atmainė ir pats išne
šė šitokį savo nuosprendį: nors 
įstatymai leidžia negrui pirk
tis namus baltųjų gyvenama
me distrikte, tačiau negras gy
venti tame distrikte, nors ir 
nuosavuose namuose, negali.

ROM BA RJ) A VO ITA LI JOS 
KONSULATĄ LIEGE

BRIUSELIS, Belgija, rugp. 
24. — Italijos konsulate Liege 
(Ljež’e) sprogo nežinia kieno 
padėta l>omba. Konsulatas bu
vo sprogimo apdraskytas ir su
žeistas tarnautojas. Konsulo 
tuo metu nebuvo namie.

WASHINGTONAS, rugp. 24. 
— Rezignavo iŠ vietos Alex- 
ander Weddell, Jungt. Valsty
bių generalinis konsulas Mek
sikos Mieste. Valstybes depar
tamentas jo rezignacijų pri
ėmė.

Kaina 3c.

į Valstybės sekretorius I 
Kellogg Paryžiuje

PARYŽIUS, rugp. 24. — 
Jungtinių Valstybių sekreto
rius Frank Kellogg šiandie at
vyko j Paryžių dalyvauti “am
žinos taikos” pasirašyme. Pa
sirašymas įvyks ateinantį pir
madienį.

Socialistų judėjimas 
patapo milžiniška 

jėga pasauly
Europos parlamentuose ben- b),,’*as tiejiems melams, o 

drai socialistai šiandie suda- bomb^ "Rytojai ir kiti išga- 
ro 25 nuoš. atstovų, sako benb i sabJ Malajų ir
Hilląuit i Azorus. >

NEW YORKAS, rugp. 24. 
— Socialistinis judėjimas pa
sauly šiandie jau milžiniškai 
užaugęs, ypačiai Europos kraš
tuose. Europoje socialistai pa
darė stebėtinos pažangos ir pa
tapo didelę jėgą valdžiose.

Taip pareiškė Amerikos so
cialistų vadas, Morris Hillquit, 
ką tik sugrįžęs iš Europos, 
kame jis dalyvavo kaip dele
gatas Tarptautiniame socialis
tų kongrese Briusely.

Hil!quit sako, kad daugiau 
kaip dvidešimt penki nuošim
čiai visų Europos parlamentų 
atstovų šiandie yra socialis
tai;

Ką (ik įvykęs Tarptautinis 
socialistų kongresas, pasak 
Amerikos socialistų vado, bu
vęs vienas sėkmingiausių ir 
rimčiausių, koks kada buvęs. 
Kongrese viešpatavus artimo 

socializmo laimėjimo vilties ir 
entuziazmo dvasia.

Čechoslovakai legali
zuos žudymą nepagy

domai sergančiųjų
PRAHA, čechoslovakija, rugp. 

24. — česke Slovo praneša, 
kad Čechoslovakija rengiantis 
legalizuoti marinimų be skau
smo asmenų, sergančių nebe
pagydomomis ligomis. Tuo pa
čiu įstatymu busią taipjau at
palaiduoti nuo bausmės asme
nys, kurie padedą kitam as
meniui nusižudyti.

Pritaria trylikos mėne
sių kalendoriui

ROCHESTER, N. Y., rugp. 
24. — Nacionalis Kalendoriaus 
Reformos Komitetas gavo pra
nešimą, kad Nacionalė Mokslų 
Akademija Washingtone, kuri 
teikia valdžiai patarimų įvai
riais mokslo dalykais, pareiš
kė pritarimo proponuojamam 
naujam trylikos mėnesių ka
lendoriui.
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Afrikos Hippopotamas, priklausanti Hagenbeck-Wallace cirkui, su savo vaiku. Tai yra pirmas 
hippopotamo vaikas, gimęs Amerikoj

Portugalija ištremia re- 
voliucininkus

LIS A BONAS, Portugalija, 
rugp. 24. — Portugalijos val
džia ištrėmė į kitus kraštus 
revoliucininkus, kurie šių me
tų liepos 21' dienų bandė nu
versti esamąją valdžių, bet bu
vo nuveikti ir sukilimo daly
viai suimti.

Dalyvavusieji sukilime karei
viai tapo išsiųsti į Afrikos ko-

Neleidžia Tautų Są
jungai turėti radio 

stoties
■ ‘ «■

GENEVA, Šveicarija, rugp. 
24.1 — Būdama visai neitrali 
valstybė ir norėdama išvengti 
nemalonumų, kurie kartais ga
lėtų jos neitralumų kliudyti, 
Šveicarija atsisakė leisti Tau
tų Sąjungai įsisteigti nuosavą 
ir nepriklausomų radio stotį.

Mirtis arba 20 metų 
lemiama Obregono 

nužudytojams
MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 

24. — Laikraštis EI Univefsal 
pranašauja, kad asmenys, kal
ti dėl išrinktojo Meksikos pre- 

į zidento Obregono nužudymo, 
busią pasmerkti mirties baus- 

1 mei arba 20 metų kalėjimo. 
Tokia bausmė laukianti areš
tuotų asmenų, kurie priklausė 
slaptai klerikalų organizacijai, 
pasistačiusiai tikslą žudyti da
bartines Meksikos valdžios va
dus.

Laikraštis nurodo, kad pana
šių organizacijų nariams įsta
tymas numato mirties baus
mę, bet kadangi konstitucija 
užgina taikyti mirties bausmę 
moterims, tai areštuotos mo
terys busią nuteistos 20 metų 
kalėjimo.

Rosa Ponselle, operos 
dainininkė, sužeista

LAKE PLACID, N. Y., rugp. 
24. — Golfo lauke buvo skau
džiai sužeista garsi Metropoli
tan operos dainininkė, Rosa 
Ponselle. Vieno lošėjo mušta 
bolč netyčiomis pataikė jai j 
kaktų taip smarkiai, kad dai
nininkė krito be sąmonės. Jai 
užgauta akis, ir gydytojai bi
jo, kad užgavimas nepagadintų 
jos regėjimo.

Ohio angliakasiai ir 
kasyklų savininkai 

susitaikė
COLUMBUS, Ohio, rugp. 

24. — Ohio United Mine Work- 
ers unija ir cen tralinio Ohio 
kasyklų savininkų asociacija 
pagaliau susitarė dėl algų kon
trakto.

Einant kontraktu, angliaka
siams bus mokama $5 dienai, 
o anglies krovėjams 70 centų 
už tonų.

Sutartis liečik apie 3,500 tos 
srities unijinių kasyklų darbi
ninkų. Ji įeina galion rugsė
jo l dienų ir baigiasi kovo 31, 
1930 m.

Anglų firmos gauna 
iš sovietų milžiniš

kų užsakymų
LONDONAS, rugp. 24. — 

Anglų firmos gavo iš sovietų 
Kusi jos milžiniškų užsakymų. 
Aeros, Ltd., sovietų valdžios 
prekybos organizacija Anglijo
je, padare su įvairiomis anglų 
firmomis kontraktų daugiau 
kaip 20 milionų dolerių su
mai. 'Didžiausi sovietų užsaky
mai yra tekstilės mašinoms ir 
elektros jėgos įmonių maši
noms.

Sacco ir Vanzetti minė
jimas Argentinoje

BUENOS AIBES, rugp. 24. 
— Buenos Aires komunistai va
kar laikė metines Sacco ir Van
zetti nužudymo atmintines. Ta 
proga komunistų atstovas mie
sto taryboje siūlė vienų sosti
nės gatvę, New York vadina
mų, pakeisti Sacco vardu, o 
Estados Unidos (Jungtinių 
Valstybių gatvę perkrikštyti 
Vanzetti vardu. Pasiūlymas ta
čiau buvo tarybos atmestas.

Chicagai ir apylinkei fede
ralinis oro biuras' šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu ir šilčiau; 
lengvas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 61° ir 65° F.

šiandie saulė teka 6:07, lei
džiasi 7:37. Mėnuo leidžiasi 
12:27 ryto.

40,000 darbininkų Ka
nados kviečiams piauti

WINNIPEG, Manitoba, Ka
nada, rugp. 24. — Vakarinių 
Kanados provincijų javų au
gintojams pareikalavus darbi
ninkų laukams valyti, tuojau 
atsišaukė 40 tūkstančių darbi
ninkų.

25 tūkstančiai jų jau gavo 
darbų, o iki šios savaitės pa
baigos bus paimti ir likusieji 
tūkstančiai piovėjų ir kūlėjų.

67,000 okupantų ka
reivių tebėra Vo

kietijoje
KOBLENCAS, Vokietija, rugp. 
24. Tuo tarpu kai Paryžiu
je rengiamos pasirašyti kellog- 
giškis “amžinos taikos” pak
tas, Vokiečių žemėje, Reino 
krašte, okupantai vis dar teiš
laiko 67,(MM) kariuomenės, ta
me skaičiuje 54,750 Francijos 
kareivių, 5,550 Belgijos ir (i.- 
700 Anglijos.

Graikus piauja drugio 
epidemija; 300 mirė

ATĖNAI, Graikija, rugp. 24. 
— Atėnuose jsismarkėjo nepa
prasta drugio ligos epidemija., 
kuri per pastaras kelias die
nas paplovė jau tris šimtus 
žmonių. Liga vis plečiasi.

Praneša, kad ta liga jau pa
sireiškė ir Salonikuose.

Londono policininkai 
matuos šunims 

uodegas
LONDONAS, rugp. 24. — 

Londoniečiai turi gardaus juo
ko, sužinoję, kad vidaus rei
kalų minisleris Joynson Hicks 
išleido dekretų, kuriuo įsako 
garbingiems Londono polici
ninkams matuoti paklydusių 
šunų uodegas.

Mirt,Meris mat įveda šunų 
uodegų matavimų kaip priemo
nę pažinti, kieno šuo, — ly
ginai kaip kad yra vartojama 
pirštų atspaudai žmonėms iden
tifikuoti.

Šalčiai North Dakotoj
BISMARCK, N. D., rugp. 

24. — Rodos butų dar per ank
sti, bet North Dakotą užgriu
vo šalčiai. Įvairiose valstijos 
vietose temperatūra nukritus 
iki 28 laipsnių F.

[Ir Chicagoj oras gerokai 
atvėso. Vakar gatvėse Palm 
Beach sulų beveik nesimatė.]

Lietuvos Žinios
Perkūnas užmušė 55 avis
KAUNAS. — Liepos 29 d. 

Varėnos apylinkėj buvo dide
lė audra ir perkūnija. Perkū
nas trenkė į avių būrį ir už
mušė, 55 avis ir dvi karves.

*

Bombų sprogdinimai 
Kenoshoje ryšy su 
megstuvių lokautu

Streikininkai dėl sprogimų kal
tina kompaniją, norinčią tuo 
budu diskredituoti streiką

KENOSHA, Wis., rugp. 24. 
— Ryšy su Allcn A kompani
jos megstuvių darbininkų lo
kautu, kuris tęsiasi jau kelin
tas mėnuo, per pastaras de
šimtį dienų Kenoshoj buvo iš
sprogdintos šešios bombos, pa
prastai ties streiklaužių gyve
namais namais. Tų sprogimų 
betgi žmonių niekas nebuvo už
gautas, ir bombų sprogintojų 
iki šiol policijai nepavyko su
sekti.

Del šių ekscesų Allen A 
kompanija kaltina streikipin-, 
kus, o streikininkai kaltina 
kompanijų.

Louis Budenz, laikraščio 
Labor Age redaktorius ir strei
ko vadas, nurodo, kad bombų 
sprukimai ties streiklaužių na
mais visados atsitinka kaip tik 
tokiu laiku, kada nieko namie 
nėra. Jis dėl to sakosi esą: 
įsitikinęs, kad bombų sprogi- 
nimus atlieka pati kompanija 
per savo nusamdytus piktada
rius ir streiklaužius provoka
cijos tikslais ir noru diskredi
tuoti streikininkus Kenosho; 
gyventojų akyse, kurie dabar 
savo daugumoje streikininkams 
simpatizuoja.

šerifas Wattles sako, kad 
iki šiol jam nepavykę susek 
ti, kas yra tikrieji bombų sprog 
dinimų kaltininkai, bet kad 
dauguma Kenoshos gyventoji; 
simpatizuoją išmestiems iš dar
bo ir jau kelintas mėnuo strei
kuojantiems Allen A kompa 
nijos darbininkams, tai esanti 
tiesa.

Alaskai gresia pavojin
gi potvyniai

SEWARD, Alaska, rugp. 24 
— Del smarkių lietų, kurk 
per pastaras tris dienas pylė 
be perstojo, Sewardui gresia 
vėl katastrofingas tvanas, pa
našus į įvykusį 1917 metais, 
kada išėję iš krantų Lowel! 
upės vandenys nunešė daug 
namų.

Goveda puolė kalėjimą, 
ieškodama negro

NATCHEZ, Miss., rugp. 24. 
— Penkių dešimčių ginkluotų 
vyrų govėda smurtu įsilaužė 
į kauntės kalėjimą, ieškodama 
kažin kokio negro, kaltiname 
dėl puolimo baltos moteriškes, 
bet kalėjime jo nerado. Govė- 
dos vadas, Gecil Collins, buvo 
areštuotas.

SĄŽINĖ KANKINO, NEGRAS 
PASIDAVĖ POLICIJAI

SIOUX CITY, Iowa, rugp. 
24. — Josoph Manley, 39 me
tų amžiaus, negras, atvykęs po
licijos stotin pats pasidavė, pri
sipažindamas, kad prieš de
šimtį metų jis užmušęs savo 
pačių. Pasiduodąs dėl to, kad 
nebegalįs pakęsti sąžinės grau- 

' žimo.

No. 202

Motociklių katastrofa 
ties Klaipėda

20 motociklistų, atsidaužė į 
baumų, suvirto vienon krū
von; trys sužeisti

KAUNAS. — Rugpiučio 5 d. 
Klaipėdoj turėjo įvykti didelės 
motociklais rungtynės, daly
vaujant Berlyno, Hamburgo, 
Karaliaučiaus, Tilžės ir iš ki
tur mčtocik lis tams. Į rungti- 
nes nuvyko ir Lietuvos keli 
motociklistai iš Kauno.

Trečiadienį lietuvių motocik- 
listai kartu su vokiečiais nuo 
Tilžės važiavo plentu Klaipė
doj).

Ties Klaipėda plentų perker
ta geležinkelis. Baumas buvo 
jau uždarytas, nes tuojau tu
rėjo eiti traukinys. Musų mo
tociklistai, kurie važiavo pir
mieji, to nepastebėjo ir visu 
70 kilometrų į valandą grei
tumo smarkumu trenkėsi į 
baumų.

Reginys buvęs šiurpulingas: 
apie 20 motociklistų suvirto 
vienas ant kito; plento paša
liais, atsitrenkę į baumų.

Kai kurie motociklistai nu
sirito ant geležinkelio. Tuo mo
mentu visu smarkumu pralėkė 
greitasis traukinys.

Vokiečiai motociklistai pasi
rodė vikriausi ir sumaniausi. 
Jie iš tolo jau pastebėję ne
laimę ir dar didesnį pavojų, 
nesustodami nušokinėjo nuo 
motociklų ir suspėjo dar nu
siritusius ant geležinkelio pa
imti ir išgelbėti iš neabejoti
nos mirties nagų.

Jei kelias nebūtų buvęs už
darytas, beveik visi motocik
listai būt papuolę po trauki
niu. ’

Daugelis motociklistų susi
žeidė. Laibiausiai nukentėjo 
kauniškiai VI. Matulka ir stud. 
A. Jonikas. Matulkai sužeistos 
kojos, akinių stiklai sulindo 
veidan. Jonikas smarkiai su
žeistas. Nežiūrint įvykusios ka
tastrofos, motociklistai savo
mis jėgomis nuvažiavo Klai
pė don.

Bandė apgauti Lietu
vos Banką

KAUNAS, rugp, 3. — Pir
madienį į Lietuvos Banką už
ėjo jaunas elegantiškai apsirė
dęs vyras, kuris padavęs čekį, 
norėjo iš banko paimti apie 
34,000 litų. Bet vėliau išėjo 
aikštėn, kad tuo čekiu jis ne
turėjo teisės gauti pinigų.

Buvo pašaukta kriminalinė 
policija, kuri vyrą sulaikė ir 
veda kvotų. Be to, jisai turė
jęs dar čekių 100 su viršum 
tūkstančių litų.

Šis pilietis pasisakė esąs Jur
gis Giknius — technikos fa
kulteto studentas ir mokytojas 
iš Žemaitijos.

Audra ir vėtros Vil
niaus krašte

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis per Vilniaus kraštų ir ,per 
l>atj Vilniaus miestų perėjo ne
paprasto stiprumo audra ir vė
tra. Nelaimės metu užmušta 
15 žmonių, sužeista 26; nu
griauta 300 trobesių, sunaikin
ta 2000 ha pasėlių. Nutrauk
tos daugely vietų telegrafo te
lefono vielos ir kai kur išplau
tos geležinkelių linijos.

•
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Indiana Harbor, Ind.
šis tas iš vietos lietuvių 

gyvenimo.MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai 

$10 jmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamas budavojime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime ji- Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokj darbą kurį 
jus interesuojatės.

j Į Garažas

Porčius
Į Į Namo pakėlimas

j Cementinis pamatas
Į Į Abelnas pertaisymas

j Naujas namas ir finansavimas
Vardas ............ ...........

Adresas

Quality Construction Co, 
North Shoro ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718

Tankiai matos laikraščiuose, 
kad kitose lietuvių kolonijose 
vasaros metu veikimas suma
žėja, ir dėlto nieko nėra rašy
ti į laikraščius. Pas mus yra 
kaip tik antraip. Vasarų čia 
yra veikiama daug daugiau, 
negu žiemą.

S LA. 343 kuopa savo mėne
siniame susirinkime nutarė su
rengti išvažiavimą. Tai jau 
antras iš eilės išvažiavimas. 
Pirmas buvo birželio pradžioj 
ir gerai pavyko. Išvažiavimas 
buvo naujoj vietoj ir labai ge
roj. Tą vietą taip pamylėjo 
visi, kad kitos draugijos pase
kė SLA. 343 kp., net ir parapi
ja turėjo ten išvažiavimą.

Dabar mano rengti išvažiavi
mą į kitą naują vietą. Komi
tetai yra išrinkti iš vietos lie-

tuvių geriausių veikėjų — p. 
p. St. Bartkaus, V. Gj’imailos 
ir Pr. Rudžio. Jie suras naują 
vietą ir paskelbs vėliaus. Lauk
sim pranešimo.

šeštadienyj 18 d. rugp. buvo 
surengta vaikams “Party” Wa- 
shington parke. Ją rengė John 
W. Lees, buvęs Indiana Steel 
Co. superintendentas. Jis ren
gia kas metas ir duoda vai
kams visokių dovanėlių, žais
lų; už geresnį pasižymėjimą 
vaikai gauna geresnį atlygini
mą. Programas prasidėjo apie 
2 vai. po pietų. Buvo visokių 
žaismių, gėginių, šokimų, bu
lės mušimų ir kitokio sporto.

Vakare išpildyta programas 
scenoj. Programas susidėjo iš 
klasiškų šokių, dainų — solo 
ir duetų, muzikos — solo ir du
etų ir kitokių punktų. Tarpe 
šokikų buvo dvi lietuvaitės jau
nos mergaitės p-lės Remeikiu- 
tė ir šerpatauskiutė. Jas mo
kiną visiems gerai žinoma šo
kikė mokytoja, Antonieta šer- 
petauskiutė-Petersonienė La
bai malonu matyti, kad jaunos 
mergaitės taip gražiai šoka, ir 
garbė tėvams, kad leidžia savo

bus visi “Naujienų” piknike at
einantį sekmadienį.

—Busiu ir aš.

Lowell, Mass.
Rezoliucija.

Kadangi lenkai, užgrobę Lie
tuvos sostinę Vilnių, savinasi 
jį neteisėtai,

Kadangi lenkai skaudžiai 
persekioja Vilniaus teritorijo
je gyvenančius lietuvius ir juos 
kankina,

Kadangi lenkai neduoda lie
tuviams ramiai gyventi jau, 
laiks nuo laiko persimesdami 
per laikinai nustatytąją demar
kacijos liniją, ir kėsinasi varu 
prijungti Lietuvą prie Lenki
jos

Ir kadangi pastaruoju grąsi- 
nimu verste verčia dabartinę 
Lietuvos valdžią nusileisti Vil
niaus klausime;

'Lodei mes Lowellyje gyve
nantieji lietuviai, laikytame 
masiniame susirinkime, ' Rųg- 
piučio 19 d. 192& m., šv. Juoza-

po Bažnytinėj svetainėj, Lowell, 
Mass.

Reikalaujame Lietuvos Dele
gacijos nenusileisti Vilniaus 
klausime ir prašome Tautų Ly
gos priversti Lenkiją grąžinti 
Lietuvai Vilnių ir tuomi suteik
ti užtikrintą Lietuvos piliečiams 
ramybę.

Walter Paulauskas, pirm.

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

Marinello Beauty Shop

$/.5t pą.50
Visi budai "Permanant Wavlng" 

nupiginta kaina!!
M e a esame specialistai: “Euge- 

ne-Keen ir Fredrics Permanant 
Waving”.

Visas darbas garantuotas
GUS KURLAND Sav. ‘

3129 So. Halsted St.
Tel. Victory 6585

Ruel Lumber Co
7337 Stoney Island Avė.

Bargenai Materiolų Namams
Antrarankis namams materiolas, plumbingas ir 1.1.

Atsilankykit arba telefonuokit Hyde Park 1726, 
mes sutaupysim jums pinigų.

2x4 lentos, po $15 ir dau
giau už 1000 pėdų.

Lentos dėl grindų, po $18 
už 1000 pėdų.

Lentos po $20 už 1000 pė
dų.

Laths už pundelį 15c.
Durys $1 ir daugiau.
Bernai į langus po 25c ir 
daugiau.

50 vanų, toiletų, radiatorių 
ir tt. pigioms kainoms.

TĖMYK1TE — Garažas dėl 
2-jų automobilių už $125. 
Materiolas pirmos kle- 
sos, užbaigimas geriau- 
sis, stogas, vinys, viskas 
kas tik yra reikalinga 
garažui.

“Plaster Board” pirmos rų- 
šies, kvadratinė pėda 
31/2 cento.

Stogų dengimo materiolas 
roleliui $1.50.

Mes pristatome į visas dalis miesto. Musų įstaiga 
atdara kasdie iki 5:30 vai. vakaro.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

i Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Berengaria Aq u i tania Mauretania

New Yorko i Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė., Chicago

I boutnampton k
Berengaria

o paskui saužemiu j Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai į 
Ix>ndoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės j abu galų iš

CUNARD LINE

jaunuolius lavintis scenai.
Septintadienyj, tai yra rug- 

piučio 26 d., pas mus bus tuš
čias miestas. Nieko nebus na
mie. Kas tik gyvas rengiasi 
važiuoti į Naujienų” pikniką, 
nes tas piknikas tai nepapras
tas. Jame bus gražiausios Chi- 
cagos ir apylinkės lietuvaitės. 
Vaikinai važiuos pasirinkti gra
žuolių, senesnieji — pamatyti, 
pasidžiaugti gražiai išaugintas 
mergaites. Iš Indiana Harbor

Jos. F. Sudrik
J

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku—pirma, 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus

VO,b1<į
10^64 daktarai birželyje

AŠ džiaugiuos puikiu jų kvapsniu

rase, kad Lucky 
Štrikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti
cigaretai. . . ■eaf.aįjįt'.iahF-.. >-

liuli iiiHHi

Brunswick Radiola, 6 tūbų su elektra; 
nereikia nei dratų vesti. 12 rekordų sy
kiu už
Naujas Victor ortophonic su 7 tūboms
Radio prie elektros tiesiog ..... i. $250.00
Mohawk 6 tūbų su kabinetu už f.......
Spartan 7 tūbų su kabinetu 
Bosch 8 tūbų už ..................

Ine

$145.00

$49.00 
už $110.00 
.... $115.00

3417-21 So. Halsted St., Chicago
Specialis Pianų, Radio, Victrolų Išpardavimas

J.IIIIJIII. IĮIIIIIIMII**

Radiola 28 — 8 tūbų, prijungiamas prie 
elektros. Nereikia nei d ratų vesti. Su 
viskuo už .....................................  $98.00
Atwater Kent 40 — 7 tūbos už $77.00
Radiolą 18 — 7 tūbos už ........... $115.00
Majestic 8 tūbų už ...................... $99.00

Nauji modeliai R.C.A. Radiola, Zenith, Spartan, Bosch, Atwater 
Kent, Gulbransen, Brunswick — Victor didelis pasirinkimas.

Šitas gražus Grojiklis Pianas Walnut, naujas už $275 su 
viskuo. Mažą dalį tereikia įmokėti
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16 Gražuoliu Dalyvauja Konteste
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Ona Vesnauskaitė

Sekamos yra lietuvaitės sutikusios dalyvauti
Jeanette Butkus
18 metų, ofiso darbininkė, 

gimus I Jetuvoj

Eilėn Cooper 
20 metų, stenografė, 
gimus Geneva, III.

Alice Eagmin 
18 metų, ofiso darbininkė, 

gimus Pittsburgh, Pa.

Lillian Govalis 
18 metų, ofiso darbininkė 

gimus N. Y.

Mabel Grigonis
20 metų, sekretore, 

gimus Chicagoj

Josephine Lilikes
18 metų, sekretorė,

gimus Chicago

Jos. Pažerauskaitė 
21 metų, dirbtuvės darbininkė, 

gimus Lietuvoj

Julia Pukinskaitė 
18 metų, siuvėja, / 
gimus Lietuvoj

šiame Naujienų Gražuolių Konteste
Stella Rhodes

18 metų, siuvėja, 
gimus Chicagoj

Victoria Rymsza
18 metų telefono operatorė, 

gimus Joliet, III.

Bernyse Skrickus 
19 metų, knygvedė, 
gimus VVaukegan, III.

Jeannette Stankutė 
18 metų, tarnautoja, 

gimus Lietuvoj

Vilma Staškuniute 
18 metų, telefono operatorė, 

gimus Chicagoj

Anna Wesnauskas 
20 metų, stenografė, 
gimus Denver, Colo.

Pearl Walanches 
18 metų, stenografė, 

gimus Millwaukee, Wis.

Helen Yeskis 
18 metų, patarnautoja, 

gimus Chicagoj

KONTESTp LAIKAS IR TVARKA

Pearl Walanches

Gražuolių introdukcija prasidės 2:30 po pietų. 
Kiekviena kontestantė bus perstatyta publikai 
maudimosi kostiume. Po to eis balsavimas iki 5:00 
po pietų.

Antra gražuolių introdukcija bus 5:00 po pietų. 
15 minučių vėliau užsidarys balsavimas. Valandą 
vėliaus bus suskaityta balsai ir paskelbta balsavimo 
rezultatai. Paskelbus rezultatus bus įteiktos lai- 
mėtojoms dovanos.

DOVANOS
1- ma dovana $75.00 už daugiausia gautų balsų
2- tra dovana $50.00.
3- čia dovana $25.00.

BALSAVIMAI
Balsavime yra prašomi dalyvauti visi — visa

publika. Kiekvienam perkant įžangos tikietą bus 
duodami balotai. Tuos balotus palaikykit iki bal
savimo laiko ir po to pabalsavę jmeskite j tam tikrą 
dėžutę prie Kontesto Platformos. Balotai bus dali
nami tik prie TIKIETŲ BUDELES. Balsavime pra
šome vadovauties TIKTAI GRAŽUMO AT-
ŽVILGIU, i \ ■

Kaip nuvažiuoti į daržą — Žiūrėkit plano “Nau
jienose” kitoj vietoj.

Visus Kviečiame į Pikniką Bernysė Skrickus

Julia Pukinskaitė Josephine PažerauskaitėMabel Grigonis

Jeannette Stankutė

Vilma Staškuniute
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YtdaaKyme kainai
Chicagoje paltai 

Metama . ........

Editor P. GRIGAITIS

Trims mineriama >........-
Dviem mineaiam , 
Vienam tnAneaiul

Chicagoje per llneUotojoM! 
Viena kopija - ~__

Savaitei 
Mlaaaie! .......... ....................

Sutacrlption Ratai!
00 per year in Canada.
00 per year outdde oi Chfca<o.
00 per year in Chioa«ą 

per eopy.

Entered aa Seeond ClaM Ifattar Mircli 7th, 1»14, at Ūla Poat OCfioa 
of Chicago, ILL, andai tha aat of 
March srd. 1879.

Suvienytose Valstijoje^ ne Chloago*

Metams —............ « — 97.00
Pusei metą , . . » a.« 8.80
Trims minesiams .........—1.75
Dviem mlneeleiM - - -i -T— 1*25 
Vienam minesioi > ,. .75

N«t«von lx kitur ni»i«»lnn — 
[Atpigintai i

Apžvalga
LIETUVOS LIBERALAI 

NUSIMINĘ.

Naujienos dna kaadiau, iiakiriant 
Mkmadieniua. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 So. Halated St, Chlcago, 
I1L — Telefonai; JtooMvelt iėlMh

Metams___________ ■ —« |8.00
Pusei meta ------- - ■ ■ e.oo
Trinu minėdami ———* MO
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu karta sa uisaigrma.
u-i ■ . k, a ■... ,auijs3Barae^aeegsgssges^=sTSSs?rTFMa

VILNIAUS IR KARO KLAUSIMAS

“Garse” kun. J. Koncevičius rašo:
“Lietuviai Vilnių nuo lenkų atgausime ne ki

tokiu budu, kaip tik per karą ir tik tada, kada gel
bės Rusija ir Vokietija. Tiesa, nuo vidujinio Lietu
vos susitvarkymo irgi daug priklausys jos ateitis.” 
Tai yra labai pesimistiška nuomonė. Jeigu nėra vil

ties kitaip atgauti Vilnių, kaip tik per karą, kuriame 
Lietuvai reikalinga Rusijos ir Vokietijos pagalba gink
lais, tai ar galima dar iš viso rimtai tikėtis Vilniaus 
atgavimo?

Kun. Koncevičius, matyt, yra įsitikinęs, kad Vokie
tija tik laukianti progos kibti į kudlas lenkams, nors 
Jisai numano, kad tokiame atsitikime vokiečius būtinai 
užpultų Francuzija. O mums rodosi, kad vokiečiai karo 
nenori, ir juo toliaus, tuo jų nusistatymas prieš karą 
vis tvirtėja. Uoli karo partija Vokietijoje pasiliko tik
tai nacionalistai, na, ir da gen. Ludendorff’o vadovau
jamieji fašistai. Bet pastaroji srovė baigia krikti, o na
cionalistai paskutiniuose rinkimuose ir reichstagą pra
kišo 30 nuošimčių balsų ir atstovų. Kitos vokiečių par
tijos, ir ypatingai pati galingiausioji partija — social
demokratai, karui yra priešingos.

Todėl, musų nuomone, yra visai netikėtina, kad 
Vokietija eitų į karą tikslu panaikinti lenkišką “Dan
cigo karidorių”, kilus ginkluotam susirėmimui tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Labai nepanašu į tiesą taip pat, 
kad j lietuvių lenkų karą maišytųsi sovietų Rusija. Bol
ševikai, beje, nuolatos kalba apie karo “neišvengiamu
mą” ir smarkiai ginkluojasi; bet žodžiai ir barškinimas 
ginklais yra vienas dalykas, o tikra ginkluota kova — 
kitas. Sovietų valdžia karo gal būt labiaus bijosi, negu 
kuri kita valdžia pasaulyje, kadangi beveik nėra abejo
nės, kad korupcijos suėsta, gramozdiška biurokratija 
apsunkinta, komisarų diktatūros sistema karo neišlai
kytų.

Taigi laukti, kad kils karas, kuriame Vokietija su 
Rusija kartu eis pagalbon Lietuvai, vargiai yra koks 
nors pamatas. O jeigu toks karas ir kiltų, tai juk į jj 
butų įtraukta visa Europa (gal net visas pasaulis), ir 
tuomet kažin ar beišliktų gyva tokia mažiukė valstybė, 
kaip Lietuva?

Sakyt, kad be karo Lietuva negali atgauti Vilniaus 
ir kartu skelbti, kad Vilnius turi būt atgautas, reiškia 
— agituot už karą. Bet jeigu lietuviai pasidarytų karo 
šalininkai, tai tarptautinėje politikoje jie atsistotų‘gre
ta su militaristais ir imperialistais, t. y. kaip tik su tais 
elementais, kurių dėka Lietuva neteko Vilniaus! Tai 
butų lygiai taip, kaip kad avis, norėdama išgelbėti savo 
kailį, eitų į mišką ir ieškotų vilkų kompanijos.

Ne kare Lietuvos išganymas, bet taikoje, nes tos 
pačios jėgos, kurios kovoja už taiką, kovoja kartu ir 
prieš lenkų pilsudskininkus, prieš franeuzų militaris- 
tus, prieš anglų konservatorius ir prieš visus tuos, ku
rie išplėšė Vilnių Lietuvai arba šiandie remia plėšikus.

Lietuva ir Vilnius dabar kenčia visų-pirma dėlto, 
kad eina kova tarpe Anglijos imperialistų ir Rusijos 
imperialistų. Jeigu sovietų valdžia ramiai sėdėtų namie 
ir nesivaržytų Azijdje su Didžiąja Britanija, tai Lon
donui nereikėtų mobilizuoti jėgas prieš Maskvą Euro
poje. Bet dabar tos dvi imperijos be paliovos grumiasi, 
ir Lenkija yra svarbus Anglijos talkininkas prieš sovie
tų valdžią. Kaip galima prie šitokių aplinkybių tikėtis, 
kad Anglija vytų lenkus iš Vilniaus ir atidarytų Rusi
jai kelią į Baltiko pakraščius?

Atidavus Vilniaus kraštą Lietuvai, dar pasiliktų 
didokas plotas žemės rytuose, kurį yra apgyvenę balt- 
gudžiai ir kurio Lietuva nė imti nenori. Ar Anglijos 
imperialistai sutiks, kad tą plotą aneksuotų bolševikų 
kontroliuojama Baltgudija?

Tai, mat, kokia dabar padėtis. Ir ką gero galėtų 
šitokioje situacijoje atnešti Lietuvai karas?

Tiktai kai imperialistai bus nugalėti Anglijoje ir 
Rusijoje ir susmuks pilsudskininkų diktatūra Lenkijoje, 
tai atsidarys naujos perspektyvos Vilniaus klausimui 
išspręsti. Jisai bus sprendžiamas kartu su Baltgudijos 
ir Ukrainos klausimais.

Liberalai yra pusėtini lepšės, 
o lietuviai liberalai ypatingai. 
Tvirto nusistatymo jie neturi 
jokiu principu, o griežtai ginti 
savo poziciją jie visiškai nepa
jėgia.

Tečiaus ir lietuviško plauko 
liberalams darosi nejauku, ma- 

tant, kokie dalykai dedasi šian- 
die Lietuvoje, štai, Brooklyno 
“Vienybės” korespond e n t a s 
čim-čymas rašo iš Lietuvos, 
kad tenai dabar viskas taip 
klerikalinama, i.jogei "‘kryžius 

ima užslopinti Vytį”. Jisai pa
sakoja, kaip tautininkų valdžia 
darė “šumą” su Pažaislio Pane
lės švenčiausios paveikslu (ku
rį neseniai bolševikai sugrąži
no Lietuvai):

“Anąsyk buvo didelė pro
cesija — grąžinimo į Pažais
lį ‘stebuklingo’ paveikslo. Vi
są tą ‘sumą’ organizavo tau
tininkai. Paveikslą su didele 
pompa per miestą nuvežė ir 
dalykas išrodė labai ‘kazio- 
nas’: vyriausybė, kunigai, kle- 
rikai, bažnyčių tarnai, o užpa
kalyje procesija — iš kelių 
bobelių... Vadinasi, minia jau 
į stebuklus netiki ir tik šaly- 
gatviuose stovi ir naiviai žiu
ri į dirbtiną procesiją. Kaip 
tai juokingai tas dirbtinumas 
atrodo! Dabar vėl—kai Kau
ne bažnyčių pilna ir jos be
veik tuščios, dar vieną užsi
manyta pastatyti, būtent; 
Prisikėlimo Bažnyčią, kaipo 
Lietuvos nepriklausomybės 
paminklą; bet niekam į galvą 
neateina pastatyti pedestalą 
ir virš jo — Vytį, kurioje 
nors Kauno aikštėje, kaipo 
gražų ir rimtą nepriklausomy
bės paminklą...”

Tas pats f asistuojančios “Vie
nybės” korespondentas nurodo, 
kad tautininkai užgauna libera
lų jausmus ir savo pataikavi
mu bajorams. Jisai rašo:

“Vėl, — traukimas iš gra
bo sutrūnijusio bajoro luomo. 
Kuriems biesams tas reikalin
ga? Kam tas supuvęs ir tau
tą bei valstybę savo laikais 
pardavęs luomas iš kapų 
traukti lauk ir ieškoti jam 
privilegijų? Prieš įstatymus 
visi Lietuvos piliečiai lygus, 
taigi tegul tasai luomas, ku
ris pasižymėjo savo žiauru
mu, suktumu ir išgamyste, 
butų kuogiliausia palaidotas ir 
dar akmenų krūva jo kapas 
prislėgtas, kad jis ten grabe 
nekrutėtų... Tačiau matome, 
kaip jis norima atgaivinti, iš
traukti į priekį ir grąžinti 
jam dvarus.

“Prieš bajorų Šukius buvo 
spaudoje smarki replika ir 
jie, argumentų neturėdami, 
pritilo; bet repliką kėlė ne 
tautininkų spauda, nes tauti
ninkų spaudoje apie bajorus 
parašęs vietos negausi. Bajo
rai ten vietos gaus, bet tu 
negausi, — norėdamas biskį 
pakelti istorijos ekraną. Tai 
vis neigtini simptomai, kurie 
prie gero neveda ir tautinin
kus liberalus, kurie netiki nei 
į Romėniškus prietarus, nei 
j bajoriškas ‘tradicijas’, ima 
giliai krūpčioti ir baimė ima, 
kad musų valstybė nepasida
rytų nepakenčiama liberalui 
žmogui gyventi.”
Tuo budu net ir f asistuojan

čios '“V-ūs” bendradarbis pripa
žįsta (ir faktinai paremia savo 
nuomonę), kad dabartinė val
dančioji Lietuvos partija yra 
labai atžagareiviška visais at
žvilgiais.

RAGINA SLA. KUOPAS 
RENGTIS PRIE DARBO

“Tėvynė” ragina Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje kuopas 
rengtis prie veikimo, besiarti
nant žiemos sezonui. Ji pataria, 
kad kuopos turėtų prieš akis 
šiuos svarbesniuosius darbus: 
prirašymas naujų narių prie

SLA., agitacinių susirinkimų !r 
kultūrinių pramogų rengimas, 
kova su alkoholizmu. SLA. or
ganas praneša kuopoms, kad 
šituose ir kituose darbuose joms 
padės Pildomoji Taryba ir pa
stoviosios komisijos, nes

“Pereitame Pildomosios Ta
rybos suvažiavime, Apšvietus 
Komisijos pirmininko p. Gri
gaičio iniciatyva, nutarta 
kviesti visų komisijų pirmi
ninkus į sekantį Pildomosios 
Tarybos suvažiavimą, kad 
bendrai išdirbus tinkamus 
SLA. kuopų veikimui planus 

įvaikiais organizacijos reika
lais ir abelnu visuomeninio 
veikimo žvilgsniu. Reikia ti
kėtis, kad SLA. Pastoviosios 
Komisijos patieks tinkamus 
planus įvairiose veikimo sri
tyse ir tuo budu nemaža pa
gelbės SLA. kuopoms veiki
mo srity.”
Labai gerai, kad “Tėvynė” 

skatina SLA. kuopas ruoštis 
darbui. Dabar kaip tik laikas 
joms galvot ir daryt planus, 
nes mažiaus kaip už dviejų mė
nesių prasidės sezonas.

Gyventojų skaičius Suv. 
Valstijose

1927 m. Suv. Valstijose kiek
vienam tūkstančiui gyventojų 
gimė 20,4 kūdikių. Tais pa
čiais metais kiekvienam tūks
tančiui gyventojų mirė 11,4 
ypatų. Taigi naturalis gyven
tojų prieaugis kalbamais me
tais buvo 9 gyvastys kiekvie
nam tūkstančiui. Reikia tečiaus 
pastebėti, kad skaitlinės, pa
duotos čia apima tik 33 vals
tijas, iš kuriu gauta registra
cijos daviniai.

1920 metais kiekvienam tūk
stančiui gyventojų kūdikių gi
mė 23,7, o mirčių išpuolė 13,1. 
Naturalis prieaugis 1*920 m. 
siekė 10,6 ant tukstanties gy
ventojų. .

1927 metais, bendrai imant, 
gyventojų šioj šaly buvo 8,- 
000,000 daugiau, kaip kad 1920 
metais. Tuo gi tarpu 1927 me
tais visas skaičius kūdikių, gi
musių paskutiniais metais ir 
kalbamose 38-se valstijose, bu
vo 44,070 mažesnis, negu 
1920 m.

Kodėl gimimų skaičius ma
žėja? Tyrinėjantys šį klausimą 
žmonės sako, kad Suv. Valstijų 
gyventojai vis didesniu skai
čium praktikuoja gimdymo 
kontrolę. Jie, be to, tvirtina 
turintys pamato manyti, kad 
gimdymo kontrolė yra prakti
kuojama vis labiau ir tose val
stijose, iš kurių registracijos 
davinių čia nepaduota.

Didžiausias nuošimtis gimdy
mų pasireiškia pietinėse ir piet
vakarių valstijose — taip juod- 
veidžių, kaip baltųjų tarpe. Mat, 
Šiose valstijose daugiau ūkinin
kų. O gimdymo kontrolė labiau 
praktikuojama miestuose.

Oficialėmis žiniomis, 1927 m. 
į Suv. Valstijas įvažiavo 323,- 
885 asmenys, o išvažiavo 75,122. 
Taigi immigrantų skaičius kal
bamais metais padidėjo 248,763. 
Jei prie šios paskutinės skaitli
nės pridėsime 1,191,00 tais me
tais gimusių kūdikių, tai pama-

tysime, kad viso šalies gyvento
jų skaitlinė 1927 metais paaugo 
1,439,000.

S. Valstijų cenzo biuro skaitą 
linėmis, liepos 1 d. 1927 m. šaly 
buvo gyventojų 118,628,000.

Immigratija arba atvažiavi
mas. Atvažiavimas svetimšalių 
į Suv. Valstijas iš pietinės ir 
pietryčių Europos 1927 m. visai 
sumažėjo. Tais metais iš kalba
mų Europos dalių atvyko į Suv. 
Valstijas tik 2,671 žmogus dau
giau, ne kad išvažiavo iš Ame
rikos į tas šalis.

Daugiausia ateivių 19127 m. 
davė Suv. Valstijoms šios šalys: 
Kanada — 74,396; Meksika — 
64,183, Vokietija — 40,199; ’Ai- 
rija — 24,212; Škotija — 10,- 
602; Švedija — 6,428; Lenkija 
— 6,374; kitos šalys po ma
žiau.

Kai dėl immigrantų sudėties, 
tai amaftiinkų iš profesijų žmo
nių nuošimtis dabar atvyksta 
daug didesnis, ne kad pirm di
džiojo karo. Pirm karo ąmat- 
ninkai sudarydavo tik 20 nuo
šimčių immigrantų. Kiti būda
vo paprasti darbininkai (lebe- 
riai).

Farmeriai. 1927 m. farmas 
apleido 1,987,000 žmonių ir per
sikėlė į miestus ir miestelius gy
venti. Antrą vertus, persikėlė 
į farmas iš mięstų 1,374.000. Gi 
balansas persikėlusių į miestus 
buvo 604,000. Gi 1926 m. far- 
mos neteko viso 1,020,000 gy
ventojų. Reiškia, 1927 metais 
farmerių kėlimosi j miestus bu
vo daug mažesnis.

Reikia tečiaus imti domėn ir

kūdikių gimimas farmose. Ka
da pridedama prie farmų gy
ventojų šį- naturalį prieaugį, tai 
suskaitoma, jog viso labo 1927 
m. farmų gyventojų skaičius su
mažėjęs tik 193,000 ypatų. Gi 
šitokia galutinas farmų gyven
tojų sumažėjimas 1926 m. siekė 
649,000 skaitlinę.

Liepos 1 d. 1927 m. Suv. Val
stijų farmų gyventojų buvo 27,- 
795,000 asmenys arba 23.4 nuoš. 
viso šalies gyventojų skaičiaus, 
t. y. 118,628,000 ypatų. Gi 1920 
metais farmų /gyventojai suda
rė 29.9 nuoš. visų šalies Kyven- 
tojų skaičiaus.

1927 metais taip skyrėsi gy
ventojai : čiagimių baltaveidžių 
buvo - miestuose 49,868,000 u- 
kiuose — 42,206,000; gimusių 
svetur — miestuose gyveno 11,- 
220,000, ūkiuose — 3,298,000; 
juodveidžių buvo — miestuose 
4,932,000, ūkiuose — 6,742,000. 
Viso labo — 118,266,000 asme
nys. —X.

Vrieft

Išrodysit 20 metu jau 
nesniu į 20 minučių
Musų specialistai veidą pataiso 

taip kaip jus matot paveiksle... 
patempia raumenis ir liuosą odą, 
išlygina raukšles, padarys jus Iš
rodančiu daug metų jaunesniu. Be 
skausmo — pasekmės visuomet 
geros. Kainos taip pigios, kad 
kiekvieną moteris ir vuikas gali 
užsimokėti. Mes taipgi ištaisome 
kreivas akis, prašalinam rauplių 
duobet, pertaisome nosis ir t., t. 
Visi pertaisymai daromi žinomų 
plastic chirurgų.

lhi‘-A ii

West Bend, \Vis., Liepos 6. — 
Gavau jūsų sempelinį buteliukų

KARTAUS VYNO 
TRINERIO

ir ėmęs jo, turėjau stebėtinas pasek
mes. Aš jj rekomenduosiu visiems 
savo draugams — Mrs. Etrupp.” 
Bandyk pats tą šaunų pilvo toniką 
ir įsitikink! Visose aptiekose.

Patarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vaka
ro. Jei atsiusite savo mažą fo
tografiją arba fotografijos proof, 
; tai bus atkreipta specialė atyda. 
Visi laiškai greit atsakomi.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados I 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina SU Chlcago, III. I
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

• ■

../H- >
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Garbingas Atlikimas
Tik vienas pasivažinėjimas Nauju Hudson Super- 
Six užtektinas yra, kad įkvėpti jums pažinojimą 
tikros vertės automobilio.

4250
. $1295 

1265

1325 
1250

C O AL
Pirkit sau anglis tiesiai iš mainų už 
cash, sutaupysit 35c. iki 75c. ant tonu 

.Pocahontas, navy Standard ar West 
Va. Pearless brand nuo 5 iki 40 tonų 
— $7.25; 50 iki 100 — t$7.15; egg — 
$9.75 nuo —• $9.00. Dėmestic Cuke, 
pečiui — $11.25; nut — $10.75, No. 2 
nut — $10.25; Anthracito, rungo —» 
$15.85, chestnut — $15.45. pea — 
$12.10; West Ky. ar Franklln, 6 col. 
šmotai — $7.00, 6x8 nut — $6.25. 
Pristatome Bile kur po 5 — 10 tonų 
lodės C. O. I). Chicagoj ir priemies
čiuose. Už šias kainas pristatysim, 
jei norit tuojaus ar bėgyje 40 dienų, 
jeigu užsakysi! i 5 dienas. Vagonais 
apmokame iki jūsų miesto bile kur j 
vakarus nuo Ohio iki Colo., i žiemius 
iki Kanodos. Visų kainos pakils nuo 
rūgs. 1-mos. Miesto patikrintas svo
ris. Parduodamos ant pirkėjo apro
bavimo.

UNITED COAL BUVERS OF 
CHICAGO

1'9 So. La Šalie St„ Mainų Atstovai
OLselio pristatytojai. Musų sky

riai apima miestų ir priemiesčius. Vi
si telefonai: Franklin 5390. Laikyk ši 
skelbimų, gausi $1, kredito ant pir
mo vežimo.

Kainų numažilitojai dėl publikos
—

AND UP
1184nch chassls 

Roadster 
Coupe

(RumbU Seat $30 extra) 
Sedan ..............................
Coach..............................

127-inch cfuuiU 
Standard Sedan . . 
Custom Landau Sedan 
Custom Victorla . . 
Custom 7-Pass. Sedan

Ali priett f. o. b. Dttroit

Buyers can pay for cars out of 
income at lotvest avaliabie 

charge for interest, han* 
dling and iniurance

1450
1650
1650
1950

Hudson-Super Six turi lietuviu

f ;

------------------------------------ ------------

čia yra visas atlikimo skaistumas, kuris duoda 
naują garbę ir reikšmę tam žodžiui.
Tai yra karų viršininkas visais atžvilgiais! Ir prie 
kiekvieno važiavimo jo motoras parodys\ savo ga
lią, koki ne visur yra žinoma.
Per visus metus jūsų Hudsonas tarnaus, jus net 
nereikalausit iš jo pilnos jėgos. Jus net vargiai 
galit aprokuoti jo jėgos rubežius.
šita viršinybė išpildyme suteikia nesuskaitomų 
pirmenybių. Pavyzdin jus važiuojat greičiau grei
tumo rubežiuose. Tai yra todėl, kad jus greičiau 
atsitolinat. Jus pradedat greičiau. Jus lengvai su- 
lyginat kalnus. Jus turit vienodumą, kuris pri
duoda patogumą ilgose kelionėse ir ne paalsina. 
Ir tos ypatybės laimėjo Hudsonui plačiausį priėmi
mą, pirkimą ir publikos užgyrimą istorijoj. ,

Pirkėjai gali mokėti už karus iš savo pajamų i 
už mažiausius procentus ir prižiūrėjimo kaštus. |

departamentą. K uomet jus atsilankysite j pardavimo kambarį 
reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company oi Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumct 6900. Atdara vakarais
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Laikai Gerėja
Mums yra malonu pastebėti, kad 

atsilankiusieji i musų banką kostu- 
meriai praneša, kad jiems biznis eina 
geryn. Kiekvienas pažymi, kad lai
kai gerėja.

Musų bankas dabar irgi yra la
bai užimtas darbais, nes kuomet lai
kai pagerėjo, tai ir j banką žmonės 
atneša daugiau pinigų taupymui arba 
pasiuntimui Lietuvon savo giminėms.

Mes esame pasirengę jums visuo
met tinkamai, greitai ir teisingai pa
tarnauti. Jus atsilankę į musų ban
ką jausitės kaip savo namuose, nes 
musų visi banko patarnautojai yra 
mandagus ir patyrę bankiniuose rei
kaluose žmonės; patarnavimas bus 
jums atliktas tinkamiausiai ir busite 
pilnai patenkinti.

Su visokiais bankiniai reikalais 
visuomet kreipkitės į didžiausį lietuvių 
banką.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Areštuos prohibicijos 
agentus

Prohibicijos agentai vartoja 
dum-dum kulkas

kimus būna dalinamos krūvo
mis visiems, kuriuos tik poli
tikieriai nurodo.

Taigi kaip pasirodo, automo
bilistai yra padalinti į dvi kle- 
sas: į paprastus automobilis
tus, kuriuos policija gali per
sekioti kiek tik nori ir į pri
vilegijuotus automobilistus — 
žvaigždėtus ir su kortelėmis, 
kurių jokis policistas negali už
kabinti, jei nenori turėti bė
dos su savo bosais 
kieriais.

bet besimainydami neteko lyg
svaros ir įkrito į vandenį. Kiti 
Žmonės išgelbėjo p-lę lloffman, 
bet Michelau prigėrė.

Suėmė daug plėšikų

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi- 
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544r-2545

Lsaasaam'i i.i ■U'..raaaflMS88žss: 1 ---------

politi-

Universal State Bank
3252 South Halsted Street,

CHICAGO, ILL.

) Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

• negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminaviinas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iŠegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

' Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.ą - - — ■ j--------------------_________ -__________ - - t--------  ------- ------------- - —

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
3514-16 Rooaevelt Rd. 

arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

■■■■■■■■■■■■i

MALT TONIC — EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų motiį 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'O
arba

Eitra Pale Alaus
r*'"'

Jis yra rekomen
duojamas per 

’ Dr.B.McNicIioIas 
groseminko trba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Du žmonės prigėrė

Policija suėmė penkis italus, 
kuriuos įtaria apiplėšus Ser
vice State banko pasiuntinius, 
iš kurių jie atėmė $19,(MM). 
Juos bandoma surišti ir su Mc 
Henry banko apiplėšimu. Juos 
susekta iš vartoto laike api-

sunkų 
agen- 

pašovė 
kulka.

Po pasitarimo tarp miesto 
advokato Ettelson, policijos ko- 
misionierinus Russell, detekti- 
vų viršininko Egiui ir Stege, 
policijai liko įsakyta areštuo
ti tris prohibicijos agentus, 
kurie darė kratų City Hali 
Sųuare trobesy ir pašovė Merle 
Adams. Tie agentai priklauso 
IIlardboiled” Georgs Golding 

kuopai.
Skge grūmoja nuginkluoti 

Golding ir areštuoti visus pro
hibicijos agentus, jei ir toliau 
jie panašiai elgsis, t. y. laike 
kratų šaudys žmones.

Stege padarė ir kitą 
kaltinimą prohibicijos 
tams. Būtent, kad jie 
Adams su dum-dum

I Adams tebėra ligoninėj, bet 
galbūt pasveiks. Dum-dum kul
ka, kuria Adams liko peršau
tas dar besimokinančio būti 
prohibicijos agentu, Arthur 
Krankliu, yra buka, su įdubi
mu. Tos kulkos daromos tam, 
kad jos padarytų didesnę, iš
draskytą žaizdą. Net kuro lau
ke, tarntautinėmis sutartimis, 
yra uždrausta vartoti tas kul
kas, kaipo bereikalingą žiauru
mą. Bet kas net karo lauke už
drausta naudoti, tai tą varto
ju federalinė valdžia prieš sa
vo piliečius. Stege sakosi tu- 
rys tą dum-dum kulką, kuri 
liko išimta iš Adams vidurių.

Automobilių žvaigždė

kokiam augštam
— aldtrmanui,

šerifui, 
valdinin- 
departa- 

t. t. Tai 
kad va-

Kiekvienam daugelį kartų 
teko matyti prikabintas prie 
automobilių žvaigždes. Tai tu
ri reikšti, kad tie automobi
liai priklauso policijai, 
ar 
kili
mentų viršininkui ir 
yra ženklas policijai, 
žiuojantis turi nepaprastas tei
ses ir todėl negali būti sulai
komas. Paprastiems piliečiams 
irgi yra ženklas, kad jis turi 
pasitraukti iš kelio ir pralei
sti žvaigždėtąjį automobilių, 
nes jis galbūt važiuoja su la
bai svarbiu miesto reikalu.

Tečiaus dėl tų žvaigždžių 
dabar kilo mažas skandalas ir 
ima aiškėti, kad žvaigždes prie 
automobilių gali įsigyti kiek
vienas, kuris tik turi artimes
nės pažinties su politikieriais. 
Ir jų politikieriai savo drau
gams yra išdalinu tūkstan
čiais.

Taip 
mumis 
kuriuos
miems žmonėms, kad juos nie
kas neužkabi uolų. Bet kaip pa
sirodo, tos korteles prieš rin-

pat ir su taip vadina- 
‘ ‘coli r tošy ’ ’ kortelėm i s, 

išduodamos tik žy-

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dant|

Tiltelių darbas taip, pigiai
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip
Pleitos taip pigiai kaip
Pleitos pataisomos už

kaip

II 
$7.50 
$1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosimo jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė, 
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

Du žmonės užvakar prigėrė 
beplaukiodami valtimis.

Edwin Marsik, 10 m., 2745 
S. Cravvford •. Avė., plaukiojo 
valtimi Desplaines upėj su sa
vo vyresniuoju broliu. Matyt, 
vienas jų pradėjo smarkiai su* 
pti valtį ir Edwin iškrito į van
denį. Jis prigėrė.

Echo ežere, ties 
prigėrė Evanstono 
Fred Michelau, Jr.,
su p-le Marie lloffman plaukio
jo valtele. Vidury ežero jie 
bandė apsimainyti vietomis,

Muskcgon, 
ugniagesys 
25 m., Jis

Žmonės, 0 Žmonės!
Ar jus žinote, kad jus esate labai 

coinplikuoto mechanizmo intelektua- 
as ?

Ar jus žinote, kad jūsų didelis 
skaičius organų kooperuoja, ■ kad bu- 
,ų tinkami dėl atlikimo darbo?

Ar jus. žinote, jei jūsų bent viekas 
organas atsisako atlikti savo parei
gas, jums tada gresia pavojus arba 
MIRTIS.

Mano klinikos ir praktiškas dauge
lio metų patyrimas, čionai ir užru- 
bežyj, įtikino mane, kad žmonių ken
tėjimai paeina dėl negavimo medika
is pagelbos. Todėl protinga yra iš 
laiko pasitarti su gydytoju dėl apsi
saugojimo savęs ir išvengimo ligų.

Širdingai kviečiu atsilankyti ir pa
sikalbėti su manim. Jums tas nieko 
nekainuos.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson Houl.

Suite 1615, 
Phone Harrhon 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 8 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų 

.1 ■ . ....................... ........... ..............

Policija taipjftu suėmė ketu- 
rius vyrus ir dvi merginas są
ryšy su apiplėšimu virš mėne
sio laiko atgal Bowman I>airy 
Go. Tarp suimtųjų yra ir vie
nas saliunininkas. Policija sa
ko, kad juos išdavė vienas jų 
draugų, kuris buvęs nepaten
kintas padalinimu grobio.

Of/CA^

Auksas Žemėje

Dykai Patarimas
Telkiamas Sergantiems žmonėms

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimti metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir prlvatiškaš li
ras. reumatizmą, skilvio triubelius, 
lirdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
igos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, Tuoks
imu gydymu. Yra vartojama geriau

si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervūoti ir visai suirę vytai
Jums gali būt grą- 
žinta sveikata 
vyriAkumas specia- r / 
iu gydymu kuris Į 

sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp- 
niems organams. I 
Atsilankykit dėl pa- 
sitarimo dėl bile ko- 
kios ligos arba silp- 
numo.

Dr. B. M. Ross
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Iro kito elevatorių Iki penkto anksto. Vyr4 
prlfimtmo kambarys 60B,—Motorų 608. OK« 
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki S va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plot. PanedfilyJ, Berodo) ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidcšimtis penki metai tarno name

Ne kiekvienas aukso ieškotojas užtiko 
aukso kasyklą. Aukso kasyklas paprastai 
užtiko tie, kurie ištvermingai, rūpestingai 
diena iš dienos ieškojo ir dirbo.

Tig tas, kurs be paliovos ir reguliariai 
taupo, paprastai užtinka “pinigus žemė
je” ir randa giliuką. Tokiam ir proga 
pasitaiko.

Ištvermingumas apsimoka.

CENTRAL”“ BANK
TRUSTINĖ KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Valstijinis Bankas

Chicago, III.
Biržos Bankas

Nekreipkite Domės i šiltą Orą Kokį Dabar Turite
Už sekamų porą menesių jau šaltas oras bus čionai ir jums reikės turėti šilumą savo namuose. Dabar yra 
tinkamas laikas tai padaryti. Sutaupykit sau bereikalingą rūpestį ir pinigų ir įsiveskite šilumą j savo 
namus, nelaukite kol prisiartins didelis skubėjimas.

Jei jums yra reikalingas šildymo “plant”, atsilankykit į musų ofisą arba pašaukite 
mus telefonu, tada musų inžinierius atsilankys į jūsų namus ir suteiks jums visą 
apskaitliavimą ir planus, pasakys kiek kainuos, ir kaip lengvai galit išmokėti, ir 
tas nekliudys jūsų kasdieninėms išlaidoms.

dviem metam, 
įsivesti namų

po biskį kas mėnesį. Mes jums 
apšildymą. Musų inžinierius pa
šau namo apšildymą be jokio

Mes jums duosime išmokėjimais 
parodysim, kaip jus patys galit 

ifflfilBlHI ^arys Jums PlanQ» pradės darbą ir jus įsi vesite 
trubelio.

Mes taipgi paskolinsime jums visus reikalingus įrankius dėl atlikimo darbo veltui.
Neatidėliokite ilgiau. Atsilankykit į musų ofisą. Persitikrinkite patys ir pamatykite kas mes 

esame ir kaip mes vedame savo bįznį. Musų inžinieriai išaiš
kins jums viską jūsų prigimtoje kalboje, jei jus norėtumėt.
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo materiolą: 
vanas, virtuvių sinkas, eloseto kombinacijas, landres lovius, gas 
boilerius, tankos, paipos, fitingai ir viskas kas reikalinga prie 
plumbingo, nebrangiomis kainomis.

Novelty Si d e Feed Sectional Boiler
Mada in 25 in. Grato Šito 
Mada in 30 in. Grato Sizo 
Mada in 40 in. Grato Si«o

Jus gausite 5 metų garantiją už viską, ką pirksite pas mus

M. Levy
2117 So. State St.

Tikrai nuspręskite atsilankyti pas mus, 

tik žiūrėkit, kad patektumėt j tikrą vietą. 

Musų krautuvė randasi prie State St., ne

toli 22 St., rytinėj pusėj gatvės, su didele 
iškaba ant viršaus musų naujo namo.

Company
Telefonai Calumet 0644-0645

Atdara vakarais iki 8 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po pietų

MES KALBAM LIETUVIŠKAI



Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niežti? 
NaudokiteRujįfjets

Ar Jųsų Plaukai Slenka?
Naudokite

Rufflesi
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

Užlaikymui savo plaukų gražiais 
ir tankiais
Naudokite

Rujojęs

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau-_ 
jų išrad i m ų| 

pa v e i k s 1 ųl 
traukime užti-l 
krina jums ge-|_ 
rą darbą.
Be extra pri
moksimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
kilius ir taiu

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

PIRMIAUSIA

ir atmink, kad RED 
TOP yra be abejo 

GERIAUSIAS

Prirenkite gardžius 
valgius su 

RED TOP

Pamėgink 
pauostyk

— yra
labai zfi 

skirtingas fa j
Chicago 

ofisas 
217 East 

Illinois Si 
Chicago,

M.AIN
“HOP

ŪMOM
MA OI

REDTOP
MALTFXTRACT

BIBLIJOS
STUDENTAI

CHICAGOS 
ŽINIOS

Iššoko per langą
Kai jos vyras Juozas, 34 

ir jų G m. dukrelė pusryčiavo, 
Mrs. Bosetiz iššoko per tre
cio augšto langą jų name 675 
N. Clark St. ir užsimušė ant 
vietos. Pasak vyro, jai skau
dėję dantys ir galva.

m.

Nori cementinių gatvių
* So. Komensky Avė. ir 63 gt. 
Q distrikto gyventojai rengiasi 

kreiptis į teismą ir reikalauti, 
$ kad jų distrikte butų pravestos 
Q cementinės gatvės. Jie kreipė- 
$ si prie gerinimo tarybos pirmi- 
$ ninko Faherty prašydami ce- 
£ mentinių gatvių, bet tasis at- 
$ sakė, kad jie gali gauti tik as- 
įįį falto gatves, kurių jie nenori, 
g Į “Jei nenorite asfalto gatvių, tai 
^ negausite jokių”, atsakęs jiems 

; Faherty. Kadangi 96 nuoš. na
cį mų savininkų stoją už cemen- 
8 įmes gatves, tai jie pasisamdė
n advokatus ir ketina kreiptis į
3 teismą. Jei jie negausią ce-

mentinių gatvių, tai jie nenorį 
jokių — geriau esą po purvyną 
važinėti, negu turėti brangiai 
kainuojančias, bet neilgai 
kančias asfalto gatves.

Vadinamasis Komensky 
triktas apima visą plotą
63 iki 67 (Marųuette Bd.) gt. 
ir nuo VVestern iki Crowford 
Avė.

lai-

dis-
nuo

Smerkia prohibicijos 
agentų siautimą

Federalinis teisėjas VVilker- 
son aštriai pasmerkė George 
“Hardboiled” Golding prohibi
cijos agentų kuopą, kurie be 
jokio varanto padarė kratą Ci
ty Hali Sųuare trobesy ir pašo
vė vieną žmogų. Teisėjas įsakė 
tuojaus jam priduoti visus do
kumentus, kurie liko užgriebti 
laike tos kratos ir jis rūgs. 24 
d. nuspręsiąs apie tų dokumen
tų sugrąžinimą jų savininkams. 
Jis taipjau davė suprasti, kad 
visokie įrodymai, paimti iš tų 
dokumentų, nebus skaitomi le
galiais ir nebus teismo priimti.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

... — ................

Kas golfo čempionas?
Visi tikėjo kad geriausi Chi- 

cagoje golfo lošėjai, tai yra 
Menas, Dr. Naikelis, Dr. Zi- 
montas, Dr. Karalius, Mackevi
čių ir kiti, bet pasirodė visai 
kas kita. Tabor Farmoj tupė
jo Vanagėlis (A. Vanagaitis) 
per šią vasarą ir mankštinosi 
golfe. A tvažia'vus nekuriems 
čempionams pasižiūrėti Vana
gėlio, mėgino iš jo juokus da
ryti. Dr. Naikelis tiesiog “fo- 
nes” krėtė. Visokius akmenis, 
smiltis ir kitokius dalykus va
nagėliui krovė j sudriskusi golf- 
maišį, kuriame radosi keli su
rūdiję klubai. Bet po pirmo 
įsikibimo, Dr. Naikelis pajuto 
smūgį. Tą patį “pajuto” Me
nas, Mackevičia, Olis, Kiras, 
Giraitis, Augustas, Rušinskas 
ir kiti. Vanagas kapojo jiems 
akis.

19 rugpiučio susikibo galuti
nėse rungtinėse Dr. Naikelis su 
Vanagaičiu. Ir ką-gi? Dr. Nai
kelis, adv. Olis susitunino laz
das prieš Vanagaitį ir Macke- 
vičią. Rezultatai toki, kad 
vanagas išlesė visą čempiona
tą iš Dr. Naikelio ir kuone če- 
repoko akis neiškapojo.

Bačiunas laukė iš Vanagaičio 
“simfonijų”, o galų gale susi
laukė nenugalimo “golfisto”. 
Paskutinis susirėmimas bus su 
Detroito golfistais: J. Olšausku 
ir Ch. Steponauskas, kurie ten 
praktikuojasi.

Pradžioj sekančios, savaitės 
art A. Vanagaitis išvažiuoja į 
Rytus linksminti žmones. Jis 
.yra užkviestas su programų į 
Amsterdam, N. Y. Buvęs.

NAUJIENOS, Chicago, .. ..... ........ • ....
Nusišovė jaunas Town 

of Lakietis

Bakar Wood gatvėj, netoli 
45 gatvės, savo namuose, nusi
šovė jaunas lenkas, 23 m. am
žiaus. Kaip pasakoja kaimynai, 
jo motina užsiimdavusi nami- 
nėle, jis gi sirgęs, tad turbut 
iš nusiminimo ir susivarė sau 
dvi kulkas į galvą.

Už kelių minučių po įvykio 
subėgo tiek žmonių, ypač vai
kų, kad užblokavo gatvę taip, 
jog ir policija nebegalėjo pra
važiuoti. —D.

Lietuvių bylos 
teismuose

m
'■ .... I . I — ............. r l

Antanas Pūkas vs Adam ir 
Wladislawa Wertelka. Byla dėl 
$412. Circuit crt. Bylos nr. 
B1GG543.

Pcier Pojoivis vs Victoria 
Pojoivis. Divorsas. Circuit crt. 
Bylos nr. B167268.

Stanley Montville vs Adam 
VVerlelka. Byla dėl $2,307 sko
los. Superior crt. Bylos nr 
182866.

Anna Pajauskas vs Gustav 
J. Pajauskas. Divorsas. Circuit 
ori. Bylos nr. B1G7478.

Walter Tubutis, minor vs 
J. J. Dunnegan Constr: Co. 
Byla dėl $30,000. Circuit crt. 
Bylos nr. B1G7483.

Antonetti Warnagieris vs 
Mike ir Anna Jonushaitis. By-

lax dėl $18,453.17 skolos. Cir
cuit crt. Bylos nr. BĮ67499.

Stanley K. Adams vs Bar
bara Butnian alias Backes. By
la dėl $25,000. Superior crt. 
Bylos n r. 483137.

Frank Tuma vs Charles ir 
Mae Baispis ir Frank Rada. 
Byla uždaryti trust deed su
moj $6,000. Circuit crt. Bylos 
nr. B167706.

Klozeto outfltaa trem
tai, $18.50. Pirkit euo 
muių olaello kainomis. 
Namų apftildymo Iren- 
rimai parduodami fenr-, 
vale ilmokSJImaii, 
Peoples Plumbing & 
Heating Sunnly Co.
490 Molwaukee Avė., 

401 N. Halited 8t.
Ebiymarkat 0070—0070

dedtadtenjg, rugp. 25, 1928

Reumatizmas 
Sausgėlė

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted StreetM DUUlll JldlMltU Ollttl

m CHICAGO, ILL. JWXXZXXXXXXXYYYXXXXXXXXXXXx

Marųuette Park

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterj

Trokas sudaužė fordą

Prie 71 ir Campbell gatvių, 
vakar po pietų įvyko nelaime 
— trokas važiavusis 71 gatve 
įvažiavo į fordą, važiavusį 
Campbell gatve. Fordas gero
kai sudaužytas: sutruškintas 
ratas, pradurta gasolino tan
ką, radiotorius, išmušti stiklai 
ir padaryta daugiau žalos.

Forde važiavo dvi jaunos 
moterys ir viena iš jų tapo pu
sėtinai sužeista, kita nukentė
jo mažiau. Trokas, žinoma, nu
kentėjo mažiausia.

Naujas Radiatorius 
25 Centai Pėdai

Pirmadienį, Rugpiučio-Aug. 
27 d. turime lietuvišką progra
mą iš “Sargybos Bokšto” Radio 
W-0-R-D, 252 m. Pradžia nuo 
6 iki 8 vai. vakare, Chicago 
day light saving time.

Prašom visus pasiklausyti, 
nes bus programas labai įdo
mus. Grieš Jaunuolių Orkest
ras, giedos choras, kvartetas, 
duetas, solo ir kalbės S. Benec- 
kas temoje: “Tūkstantmetis, 
kuriame bus įsteigta Dievo ka
ralystė”. Ir bus atsakymai į 
klausimus.

Adresas laiškams:
“Sargybos Bokštas” W-0-R- 

D, Webster Hotel, 2150 Lincoln 
Park West, Chicago, III.

Aukštų ar žemų stylių—šiltu vandeniu 
ir garu šildomas

tik iki Rugsėjo 1-mos 
žemiausios kainos ant 

pilnų įrengimų apšildymų. 
Beikalauk musų inžinie
riaus dėl patarymų ir ap- 
rokavimo už dyka. Jeigu 
jus norite įsitaisyti sau 
pats, tai mes paskolinsi
me jums visus įrankius 
visai dovanai.

Paskutiniai pagerinimai 
Katilų (Boilers) visokio 
didumo. Viskas automa
tiškai. Švari ir sveika ši
luma. Duoda didžiausį ap- 
štį šilumos su mažai ang
lių.

Matyk durnų sunaudoji
mo prietaisą.

Pilna eilė plumbing prie
taisų bargeno kainoms.

SQUARE DEAL PLUMBING SUPPLY 
HOUSE

1709-1731 So. State St.
Phone Calumet 5200

Atdara vakarais iki 8 — nedaliomis iki pietų 
MES KALBAM LIETUVIŠKAI

hALSTEO AND 3512 STREETS

Phone Boulevard 0611? 0774

Patarimas Publikai!

Phone V irgi n i u 20 54

JO5EPH VILIMAS
N a m u Statymo
KONTRAKTORIUS

■1558 S. WnihhLiiB. Avė. CbirA.o, III

CHANDLER SALES

1. Perkant Chandler Automobilių 1929 Model “65” bus kredituojama $65
2. Perkant Chandler Automobilių 1929 Model “75” bus kredituojama $75
3. Perkant Chandler Automobilių 1929 Model “85” bus kredituojama $85

5076 Archer Avė., praplatinu savo veikimą biznio 
srityj. Aš atidariau naują lietuvišką Įstaigą par
davinėjimui CHANDLER AUTOMOBILIŲ, Gaso- 
lino Stotis ir MODERNIŠKAS GARADŽIUS. Vie
ta randasi po num. 2001-05 So. Cicero Avė., Cicero 
mieste ir vadinsis kaipo STANKO CHANDLER 
SALES.

Del pradžios biznio ir taip sakant “FOR 
GOOD LUCK” 26 dieną Rugpiučio mėnesio Nau
jienų Piknike bus dalinamos sekamos STANKO 

Ik. CHANDLER SALES dovanos:
■ Pirma dovana bus $200.00 kredito pirkėjui 

naujo Chandler Automobilio model “75” arba 
“85”, kurią turėsit progą išlošti Naujienų Piknike. 
Del ko nepabandyti savo LUCK?

už dyką bus dalinami Naujienų piknikiečiams, taip

Tikimės, kad ne tiktai tie, katrie esate nusistatę pirkti Auomobilių, 
bet ir tie katrie nemislijote, bet dabar pamislisit ir galutinai nusistatę, 
pirm pirkimo kur nebūtų duosite mums progos Tamstoms patarnauti 
pasiūlant TVIRTĄ, GRAŽŲ ir NE BRANGŲ CHANDLER 1929 AUTO
MOBILIŲ.

Tai iki laimingo pasimatymo NAUJIENŲ PIKNIKE!

CTAM d I nlc

Toliaus taipogi
vadinami KOMPLIMENTARIŠKI STANKO CHANDLERS SALES kre
dito tikietai, katrie duos progos pirkėjui naujo Chandler Automobilio 
sekamus kreditus arba tiek verčios visokių extras:

$8 DOVANOS DOVANOS DOVANOS SS 
Skaitykit šį pranešimą ir veikit

Šiuomi pranešam visiems lietuviams, kad ne-

Šiomis dienomis Circuit ir 
Superior teismuose tapo užves
tos šios naujos lietuvių bylos:

Baltramiejus Jarasunas vs 
Peter Dubikaitis, Bessie Zacba- 
re\vicz ir kitus. Byla uždaryti 
trust deed sumoj $1,200. Cir
cuit crt. Bylos nr. B167564.

Stanley Tamoszunas vs Jo- 
zef ir Gvnovefa Wippel. Byla 
dėl $^,855 skolos. Superior crt. 
Bylos nr. 483171.

Emily Selinios vs James Se- 
limos. Divorsas. Superior crt. 
Bylos nr. 483183.

Martba Palulonis vs Wladis- 
lawas Palulonis. Divorsas. Cir
cuit crt. Bylos nr. B1G7093.

Anna Lebedis vs Josepb 
I^ebedis. Divorsas. Circuit crt. 
Bylos nr. B1GG988.

James Kazlanskis vs Frances 
Kazlanskis. Divorsas. Superior 
crt. Bylos nr. 482593.

Ar žinai, kad su pirkimu, pardavimu ir mainymu turto, mort- • •
gečių reikalais, notariališkų raštų padarymu, ‘pinigų ir laiva
korčių siuntimu —

(VISADOS yra patartina kreiptis pas:

Jų kainos yra žemos, dėlto, kad biznis yra didelis 
Čia gausit atsakanti patarnavimą visuose reikaluose
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pranešimas
“Naujienų” Pikniko darbinin

kams

Žemiau telpa sąrašas asme
nų, kurie dirbs “Naujienų” Pik
nike. Visi čionai įvardyti as
menys malonėkite pribūti ne 
vėliaus 10 vai. ryte Rugpiu- 
čio-Augusi 22 d., Stiek ney dar-
žan.

J. Mickevičius
J. Kundrotavičia
J. Vilis
J. Bačiūnus
X. Saikus
J. Kaulenas
Alex Ambrazevičių
Jurgis Balevičia
R. Saikus

A. Narbutas

B. Paukštis 
Skurkis 
P. Miller
J. Ascila
K. Chepukas 
J. Degutis 
Ona Juršienė 
Ona Dargienė 
Antanina Vilionė 
Ona Vilienė
Ch. Jitršis 
Miss V, Williams 
V. Maukus 
J. Janušaitis

Dargia

Iš Oak Forest prie 
glaudos

Pereitų šeštadienį, rugp. 19 
d., šios įstaigos parke buvo 
lošiamas besbolas, o sekmadie
ny prieglaudą aplankė muzi
kantų Benas, kuris per tris va
landas linksmino šios įstaigos 
įnamius.

Iš lietuvių šiuos vargdienius 
invalidus aplankė kelios šeimi
nes, kurių pavardžių neteko 
sužinoti. Joną Rupeiką aplan-

Ar Pirmi Šalčiai Neatras Jūsų 
Anglių Sandėlį Tuščią?

Sandėlis pripildytas Consumers Gvarantuo- 
tomis Anglimis ar Koksais yra ne tiktai invest- 
mentas, bet ir geritusios rųšies apsauga dėl jūsų 
ir jūsų šeimynai, kada šalti orai ateis.

Jus sutaupysit pinigų ir daugybę nepatogu
mų, jeigu 
užsakymą

PIRKIT

jus tik patelefonuosit mums savo 
ŠIANDIE.
SAU ANGLIŲ PERSITIKRINIMUI

@nsWrs (smPany
>hone
NKUN

G J COAL-COKE“ ICE 
0BUILDING MATERIAL

12 MENESIU IŠMOKĖJIMUI
Duok mums savo užsakymą dabar

Nelauk iki rudenio, kada kainos bus augštesnės ir skubė
jimo sezonas prasideda ant suvedimo plumbin^jo ir šildy
mo. Daryk tai tuojau, kada Kainos yra žemesnes ir mes 

galime įdėti daugiau atidos į jūsų darbą, kas reiškia ge
resnį darbų, sutaupymą pinigų ir laiko.

Taupykit pinigus
12 mėnesių dėl išmokėjimo

Skambink Victory 2454 ir 
vienas musų inžinierių tuo
jaus aplankys jus, be jokių 
dėl jūsų privalumų, jis patars 
jums koks šildytuvas labiau
sia tiktų dėl jūsų. Jei sutik
si įmokėtį biskį, o likusius 
galėsi išmokėti per 12 mėne
sių. Tokiu budu jus naudo
sitės • moderniško šildytuvo 
patogumais ir sykiu mo
kėsit.

Visuomet turime
Mes turime pilną pasirinkimą visokių plumbingo dalių, 
kaip tai Sinkų, Vanių, Prausinyčių ir Klozetams dalių.
Geriausia musų rekomendacija yra daugybė užganėdintų 
kostumerių visose dalyse miesto, kuriems mes sudėję šil
dymo įtaisus. Daleiskit mums suteikti dėl jūsų apkai- 
navimą, bet nelaukit susigrūdimo į rudenį. Telefonuokit 
tuojaus ir paveskit mums aprūpinti jus.

Visokis darbas gvarantuojamas

fol r611iš ^Įf(ons:Inc
LZpLUMBING HCATING t/ uBCTRICAL SUPPUES

2118-20-22 S. State St 4606-08 W. 22nd St.
Telephones: Victory 2454-55-56 Phone*: Lawndale 2454; Cicero 130 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

VIENĄ SYK KOSTUMIERIUŠ — VISUOMET 
KOSTUMIERIUS

t
—_________ u

——

Dar dvi gražuolės Koseland CLASSIFIED ADS.
.. ............................................................................................................  mnm—b

ko 
ra i

rus
ir Pet-

lietuviai
Miknius

tai yra tos ką pa- 
paveikslais. Bet ka7 
laiku pridavė apli-

šios dvi 
sivėlino su 
daugi jos 
kacijas, jos yra pilnateisės kon-
testo dalyvės.

Byloj Goldcn Star jauktas 
los bisbolą su Fernwood jauk
tu, Fernwood parke W. 104 th 
ir Wallace St. — N.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

kū ir sušelpė Mikolas Dargis.
čia randasi šie sunkiai ser

gantys lietuviai seneliai ir pa
liegėliai, kurių niekas neaplan- 

ir kurių likimas yra tik- 
liudnas: Charles Poška, T. 
Burneikas, Dargis 
Masokas.

Nuo pavasario šie 
mirė: Jonas Vauras, 
Stanevičių, Antanavičia, Anta
nas Karvelis, Juozas šaltis ir 
Antanas šiugžda. Niekurie jų 
tapo palaidoti čia pat, katali
kiškose kapinėse.

Niekurie pasveiko ir apleido 
prieglaudą, 
giminės, ar 
gi žmonės, 
užlaiko. Yra
rių niekas nepriglaudžia. Yra 
ir kiek sveikesnių, kuriems 
butų labai malonu, kad kas 
jiems pagelbėtų susirasti kokį 
lengvą darbą mieste, 
kad jie galėtų išeiti 
glaudus.

Bęikale kreipkitės

Kitus 
šiaip 

kurie 
daug

išsivežė jų 
mielaširdin- 

juos geriau 
likusių, ku-

iš prie-

laišku
— Joseph Lapinskas. 

Institution Ward 39, 
Oak Forest, III.

Brighton Park
Leono Grigaliūno ir Kaz. Pet- 

rolaitės vestuvės

PRANEŠIMAI
Viekšnicčių Kliubas kviečia visus 

kliubo narius, kurie priklauso, taip 
pat kviečia ir tuos, kurie dar ne
priklauso į skaitlingų vickšnieČių 
susirinkimų nedalioj, rugpiučio 26 
dieną, P. J. Laurino svet., 4601 S. 
Paul įsa St., kaip 1 vai. po pietų, 
nes bus svarbių svarstymų, kokių 
dar viekšniečiai nėra turėję.

Raštininkas.

North Side Lietuvių Polit. Kliubo 
išvažiavimas įvyks subatoj, rugpiu
čio 25 d. Kurie važiuosite automo
biliais esate nuoširdžiai kviečiami 
atvažiuoti prie 1644 VVabansia avė. 
apie 2 ar 3 vai. po pietų. Iš ten 
visi kartu važiuosime ant fannų 
prie Tautiškų kapinių. Kliubas duos 
visiems skanių vakarienę veltui.

Kviečia Komitetas.

Dr-stė A t gi m ties Lietuvių Tautos 
Moterų ir Vyrų rengia išvažiavimų 
rugpiučio (Aug.) 26 d., prieš Tau
tiškas kapines ant Kuchinsko plat
formos. Bus šokiai prie geros mu
zikos. Trokas išvažiuos kaip 10 v. 
ryto iš 3610 So. Union Avė. Kviečia

Komitetas.

P-le Lillian Govalis

DRAUGIJOS LIETUVOS DUK
TERŲ. ANTRAS DIDELIS PIKNI
KAS įvyks Idibor Day, Rugsėjo 3 
dienų, p. Kučinskio darže, priešais 
tautiškas kapines. Pradžia 11 va
landa ryto. Smagi muzika, patogi 
vieta šokti, įvairus žaislai, dovanos, 
valgit ir gert visiems užtektinai. 
Taigi malonėkite pasinaudoti šią pui
kia proga.

Užprašom visus atsilankyti
PIKNIKO KOMITETAS.

Avc., 
kelis

links-

Kugp. 18 d. apsivedė Leonas 
Grigaliūnas ir p-lė Kazimiera 
Petrolaitė. Šliubą ėmė civilį.

(Kadangi abu jaunavedžiai 
atvyko j šią šalį labai jauni 
būdami ir neturėjo čia tėvų, 
tai vestuvės buvo pas p.p. J. 
Vinckus, 4145 S. Talman 
kur jaunoji gyveno per 
melus.

Vestuvės buvo labai
mins. Ponios Nakrošienė ir 
Vinckienė pagamino labai ska
nius valgius ir labai gražiai 
visiems patarnavo. Svečiai gi 
linksminosi veik iki ryto prie 
p. Adomaičio muzikos.

Tą pačią naktį jaunavedžiai 
traukiniu išvažiavo į Delis, 
\Vis., praleisti ten “medaus 
mėnesį”. Iš ten dar važiuos į 
Hari, Mieli., pas jaunojo gimi
nes p.p. Andriulius. Viešesis 
apie porą savaičių laiko.

Po to jaunavedžiai gryš na
mo ir apsigyvens Oak Parke, 
kur jaunasis dirba Wcst Su
burbau ligoninėj už inžinie
rių.

gražuolių kon teste, rodos High- 
\vay Teatre ar kur kitur. Na 
ir kaip nelaimės: juk tai tik
ra gražuolė ne tik veidu, bet 
ir nuaugimu. Ji yra 18 melų, 
gimus Perth Amboy, N. J. Educational

Mokyklos

Andriu- 
Glencoe, 
Saga tie- 

Grigaliu- 
Kriščiu-

Vestuves© dalyvavo: jauno
sios pussesere p-lč Agota Sa- 

gatas iš East Chicago, jauno
jo pusbrolis Juozapas 
lis, Petras Saga tas iš 
p-lė Aukštulaite, p-įa 
nū su dukterim, p.p. 
nai, p.p. Ozalai, p.p.
nai, p.p. Nakrošiai, p.p. Ado
maičiai ir keletas kitų.

Svečių buvo nedaugiausia, 
nes didžiuma prašytų ir pasi
žadėjusių neatsilankė. Tai įvy
ko todėl, kad jaunieji, būda
mi laisvi žmonės, šliubą ėmė 
civilį. Tai jaunosios giminės 
susitarė visai neiti į vestuves 
ir didesnei pašaipai, susirinko 
vienuose namuose, 
skistimėlio ir savo 
kėlė, 
dėl, 
binti 
kilt 
dora
rinko kas jai patiko ir ką ji 
pamylėjo. •' -k

Visi dalyvavusieji vestuvėse 
linkime jaunavedžiams ilgo ir 
laimingo gyvenimo.

— Viešnia

a t si trešo 
vestuves” 

Mat turbūt taip darė to- 
kad jie negalėjo prikal- 
jaunąją apsivesti sy ko- 

girtuokliu, bet ji, kaipo 
ir rimta mergaitė, pasi-

DR. ELLEN L. COLLEY 
OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkvvay Bldg. sekamos 

durys nuo Parkway teatro 
OFISO VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 12 dieną, nuo 1 iki 
5:30 ir nuo 7 iki 9 

Uždaryta utarninko ir ketvergo vak. 
Tel. Pullman 0463

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susi- 
Žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. ' Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Be Komiso ir Išlaidų 
Me* paskoliname jum* $100, $200 
arba $800, imame legalį nuofam- 
ti. Pinigu* gausite J 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

SKOLŲ IfiKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
168 W. Washington 

Main 4020

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “gamish- 
ment” teismą. įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

IvJORGIČIAI
Skolinu piniguR ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678
CH. SYRTOWT AND

JOS. PAWLOWICZ CO.
LIETUVIAI

HOT WATER & STEAM HEATING 
Darbas garantuotas. 

Geriausias patarnavimas 
2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

KONTR AKTORIUS
BUDAVOJU NAMUS 

GARAD21US, PORČIUS 
ir pataisau senus, taipgi atlieku 

cemntinį darbą
S. A. ZOLP, 

834 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0527

Paskolos suteikiama 
į vienų dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION

P-lė Victoda Rymsza

18 metų telefono operuoto- 
ja, gimus Joliet, III. Skaisti ir 
gyva kai rožė. Ji be abejonės 
turės daug rėmėjų konteste ir 
yra netoli nuo laimėjimo.

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 
karo.

DlUg., lYclllip, AO MV. 4- UU 

Pastebėkit mano iškabas

Nedaliomis nėra skirtų 
landų. Room. 8.
Phona Canal 0523

va- 
va-

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn TeL BĮ v d. 3201

•r

Avenue

Cicero

3201

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystė*, stenografijos, Ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jum* 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
ąpsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla 

J. P. Olekas, Mokytoja*
8106 So. Halsted St., Chicago, III

EXPEKTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys ju,sų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakare Englevvood 2544

Financial
_________Finansai-Paskolos

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinama pinigus ant nuosavybių, 
1-mus ir 2-rus morgečius su 

mažu komišinu
K. J. MACKE & Co.

(MACIUKAS)
2436 W. 59th St. Tel. Prospect 3140

Miscellaneous
________ ĮvnirUH________

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nuim
siu ne žiūrint kaip blogi jie nebūtų. 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 6 
Radcb’ff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

MUZIKANTAI reikalingi, mokanti 
skambinti iš gaidų ant mandalinų, 
balalaikų ir kitų panašių instru
mentų. Atsišaukite tuojaus. Juozas 
Budrevich, 6955 So. Rockwcll St. 
Tel. Hemlock 9499.

Miscellancous for Sale
(vairus Pardavimai

POLICE šunukai ant pardavimo, 5 
mėnesių senufiio. Pedigreed, 1703 S. 
Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

KAPENTERYS, statytojas bunga- 
low, porčių. Mes darome visokius tai
symus ii* permodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymą.

WAHLIN Atlantic 1872

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekaiąo geriausi dar
bą mieste. Kedzie 6111.

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į 
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, įde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbii.gą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas

2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunswick 4707 

South Sldc Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafayette 6719

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. U šiai- 
kom njpleva. popierą, stiklu* Ir t t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 72111 

J. S, RAMANČIONIS, Sav.

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

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius 

į 2 dienas 

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU vyro apsiveji i m ui, 
ne jaunesnio kain 45 metų, su ne- 
mažiaus kaip $15,000. Esu našlė 42 
metų, be vaikų .su nemenku kapitalu.

Rašykite
Box 1115 
Naujienos 

1739 So. Halsted St.

Ar Jum Reikalingi

Pinigai?
Mes turime užtektinai pi

nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Help Wanted—Mate
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI- 
liu PARDAVINĖTOJŲ ---- PATY

RIMAS ISIKKLIKALINOAS
Nežiūrint ar jus pardavin*jot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus moki n si t ės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 

urie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossurd Bldg. 108 East 
Ohio St, Chicago, III.

- - - i - a . ■ i n —4

REIKALINGAS barberis ant pas
tovaus darbo. Atsišaukit 1344 North 
Robey St.

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 k&* 

vakaras

Help Wanted—Fe malė
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina dėl namų 
darbo. 6645 S. Richmond St. Hem
lock 0220. R. Patrit.

Pinigų
kaip

Šieno
Ant 1-nų 2-jų ir 3-jų metų 
duodami pinigai — 
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Greitas 
Trumpas 
Aiškus

šaukit Roosevelt 5373

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valanda*. 
Musą išlygos bu* jum* naudingo*. 

Kreipkitės pa*
a M. J. KIRAS,

S88S So. Halstod Si.

GERI DARBAI DABAR ATDARI
Kambarių tarnaitėms $65.00 mė

nesyje.
Maudynių tarnaitėms $65.00 mė-« 

nesyje.
Namų tarnaitėms $18.00 savaitėje, 

kambarys ir valgis.
Sudynų mazgotojoms $16.00 sa

vaitėj.
Kuknios pagelbininkems $18.00 sa

vaitėj.
Virėjoms $25.00 savaitėj.
Dženitorkoms nuo $15.00 iki $18.00 

savaitėj.
Valymui moterims $60.00 mėne

syje.
‘Punch press” operatorių $18.00 

savaitėj.
Fabriko darbininkių 35c. valandai.
Mašipnų operatorių $20 į saavitę.
Patyrusių stenograferkų nuo 

$22.00 iki $30.00 savaitėj.
Patyrusių “typist” nuo $20.00 iki 

$25.00 savaitėj.
Daug kitokių užsiėmimų atdara.
South Park Employment Bureau 

4191 S. Halsted St., kampas 42ros 
------------------------ N ■■... ■■ ------ ——4

REIKALINGA mergina/ dėl abel- 
no namų darbo, prižiūrėti*'vaiką. Tel. 
Briargate 0297.

For Rent
STORAS išrandavojimui didelis, 

tinkama vieta dėl barberįo, cigarų 
storo arba bilijardines, 1619 So. 
Halsted St.
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CLASSIFIED AP VERTIS EMENTS
For Rent

t GRAŽUS dideli kambariai, pasK 
renduoja už $18 mėnesiui. Kreipkitės 
j Storą, 8559 VVallace St. Tel. Plaza 
2491.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

RENDAI flatas 5 dideli kambariai, 
garu šildomi, miegamas purčius, naib- 
jas namas ir garadžius, renda tik 
$55. Savininkas lietuvis.

MR. ŽEIBAS,
6107 S. Washtanaw Avė.

Tel. Republic 7256

PARDAVIMUI koncertina, 104 
key, full triple perlais apdirbta. 
Kainavo $2o0. Parduosiu beveik už 
pusę kainos. Koncertina nauja, dar 
negrajinta. L. Gintvainis, 925 W.
18 PI. z

PARDAVIMUI grosernė, delica- 
tessen ir mokyklos daiktų krautuvė, 
yra 4 kambariai pragyvenimui, sker
sai nuo public mokyklos. Priežastis 
— savininkas apleidžia miestą. 6000 
So. Sangamon >St.

PARDAVIMUI 2 lotai prie 
144th ir Halsted st. Parduosiu 
arba mainysiu į namą arba bi- 
le kokį biznį,

7359 S. Paulina St.
Fumiture & Fixtures

Rakandal-Įtaisai
PARDAVIMUI saldainių krautuvė 

geras biznis, geroj upielinkėje, 1846 
Canalport Avė.

RENDON 3 ruimai, 2 lubos, 1 
blokas South nuo Archer avė. Tel. 
Virginia 0631. 5211 S. K i Įdare avė.

REIKALINGAS flatas 3-4 kamba
rių. Naujienos Box No. 1119.

Furnished Room s

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir augščiau. Daug kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Ex pertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė.

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

TURIU 3 geras roominghouses, 
nešančias gerą pelną, noriu 1 arba 
dvi parduoti, nes vienam persunku 
visas valdyti. Mrs. Foote, 1622 
Adams St., Chicago.

KAD ieškai bargeno mai
nams ar ant išmokėjimų, matyk 
šitą naują 2 aukštų medinį Sto
rą ir du flatai. Sale lotas ir što
ro fixtures, tik $6,500. J. Ka- 
mundulis, 4554 S. Western Avė.

NAŠLE greitu laiku turi parduoti 
minkštų gėrimų užeigų, nes turiu už
tektinai apleisti bizni. 4617 South 
Paulina St.

KAMBARYS dėl išrendavojimo dėl 
vieno arba dėl ženotos poros. Kam
barys apšildomas, gali būt su valgiu 
ar be valgio. 5713 Roosevelt Rd. 
Cicero, III.

PARSIDUODA 3 kambarių ra
kandai. Tik vieną menesi vartoti. 
Parduosiu už $150. Atsišaukite — 1 
lubos. 3122 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
ir ice cream krautuvė. 4252 South 
Artesian Avė.

TIKRI BRIGHTON 
PARKO BAR

GENAI

RENDON šviesus, apšidytas kam
barys vienam vaikinui su ar be val
gio prie mažos šeimynos. 1511 So. 
51 Ct. Cicero,

PARDAVIMUI 6 kambarių furni- 
čiai, labai pigiai. Priežastis parda
vimo — išvažiuoju į Lietuvy. įlen
da pigi. 2512 W. UOth Place.

PARDAVIMUI kendžių Storas yra 
ice cream, cigarų ir soft drinks, 4 
kambariai užpakalyj, karštu vande
niu apšildomi. Parsiduoda pigiai. 
Priežastį patirsit ant vietos. 3413 W. 
51st St.

RENDON kambarys apšildy
tas ir šviesus dėl vieno ar dvie
jų vaikinų su ar be valgio.

1426 3. 48 Ct.
Cicero

PARSIDUODA visi įrengimai sa- 
liuno fikčeriai. 7359 S. Paulina St.

Automobiles

PARSIDUODA bnrbernė ge
roj vietoj; lietuvių kolonija; 
biznis išdirbtas per daug me
tų. Priežastis pardavimo — 
mirtis. 1414 S. 49th Ct.; Cicero.

8141 W. 40th PI. — 3 aukš
tų mūrinis.

4531 S. Sawycr St. 2 aukš
tų mūrinis.

4635 S. Albany Avė.
4117 S. Campbell St. 2 aukš

tų mūrinis.
2901 W. 39 PI. 2 aukštų mū

rinis.

RENDAI kambarys dėl vieno vai
kino, prie mažos šeimynos. 2 lubos. 
2918 So. Emerald Avė.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausia gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 į sa
vaitę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vieno, apšildomas, užlaikomas Šva
riai, patogi vieta, arti gatvekarių 
linijos ir elevatorio. Kuris norėtų 
pafogiai ir gražiai gyventi, telefo- 
nuokit Sunyside 5812.

RENDAI moderniškas kambarys 
vaikinams. Apšildomas. Su valgiu 
ar be. 7630 S. Campbell Avė. Tel. 
Hemlock 0612.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

cer Co. išleido nauius modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau {rengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

“ICE CREAM PARLOR” geroj 
vietoj ir geras biznis, kas myli šito
kį amatą, ateikit ir pažiūrėkit, jums 
patiks, yra labai gražus 
pianas, Soda Fountain ir 
riausi daiktai, ant kampo 
ros gatvės.

13301 So. Baltimore
(Hegwisch) ar Chicago, III.

Pašaukit Butkus So. Chicago 9687

fixtures, 
kitokį 
ir ant
Avė.

ge
ge-

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Didelis, gerai išdirbtas biznis. Box 
1116, 1739 S. Halsted St. Naujienos.

— Gyva Vieta —
Grosernė — bučernė.
Senas, geras biznis — 
Pigi renda — su pagyvenimu. 
Tirštai apgyventa vieta.
Pigių —- pigiausiai — parsiduoda 
Matykit — pasiulikit.

Tel. Boulevard 6552

7248 S. Francisco aventie 2 
aukštų mūrinis.

4542 S. Whipple St. 2 aukš
tų mūrinis.

4749 S. Rockwell st. mūrinė 
Cottage.

4835 S. Kolin
Cottage.

RUBIN
Namų Statytojai

4155 Archer Avenue
Tel. Lafayette 8705

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

LOTŲ BARGENAI 
$1800 — tikras pirkinys

30 pėdų lotas, gatvė ir ėlė cemen
tuota, netoli Marųuette Parko.

NAMŲ BARGENAI 
Cash arba i mainus

6 kambarių mūrinis bungalow, 30 
pėdų lotas, cementuota gaUS, karš
tu vandeniu šildomas, gerame stovy
je, mainysiu į 2 flatų, 2-5 arba 6 
kambarių murini namą Marųuette 
Manor arba Cicero.

BEVERLY HILLS 
Mainai

MEDINE rezidencija, 5-6 kamba
rių, cementiniu pamatu, 50x175 pėdų 
lotas, 2 karų medinis garažas, visi 
įrengimai apmokėti, prie Throop St., 
nori mainyti j 2 fialų mūrinį, 2-5 
ir 2-6 kambarių, pečium kūrinamą 
arba šildomaą namą, bile kur.

$4,700 Mainai
MURINĘ rezidencija, 4 ir 2 kam

barių, 25 pėdų lotas, prie karų lini
jos, pači u m šildomas, 2 karų gara
žas, nori 2 flatų mūrinio, 5-6 kam
barių arba 2-5 kambarių, Marųuette 
Manor.

Palikit savo namą pas mus par
duoti greitam veikimui.

C. A. BEACHAM
(BIČIŪNAS)

2437 West 69th Street 
Tel. Hemlock 5363

Turiu garbės pranešti, kad aš per
sikėliau čia nesenai iš 2515 W. 69th 
St. j patogesnę vietą.

Real Estate For Sale
r _.,

BIZNIERIAI TEMYKIT, pardavi
mui arba randavojimui puikus gara
džius ant Bridgeporto, su dideliu 
sales room, jau baigiamas budavoti. 
Matykit K. G. Urnezis, 3223 Auburn 
Avė. 3 lubos užpakalyj.

BARGENAS. Pardavimui 9 kam
barių cottage, dvieju karų garažas. 
Mažai įmokėti, likusius kaip rendą, 
3807 S. Halsted St.

PIGIAI — BRIGHTON 
PARKE

2 flatu, 6 ir 6 kambariai, muro 
namas, frontas presuotų plytų, ge
ras, sausas, cementuotas beismontas; 
tik $10,000.

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

VIENAS
NIKELIS

Kaštuoja — pašaukti — mus. 
Tuoj reikia: visokių namų, . 
mažų — didelių; biznių — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI — 

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI 

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit 

Tel. Roosevelt 5373

avė. Mūrinė

BROS.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Paroavimui

PARSIDUODA 6 kambarių mūri
nė bungalovv, Šiltu vandeniu apšil
doma, į vakarus nuo Humboldt Par
ko, labai gražioj vietoj, verta $11,000 
parduosiu tik už $8,500.

Savininkas ant vietos, 
3535 Evergreen Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių nami
niai rakandai paskiausios mados vis
kas yra kaip nauji, parduosiu už la
bai prieinamą kainą.

4243 S. Washtenavv Avė. 
2ras flioras

Priežastis išvažiuoju į Lietuvą.

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti į savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalow kuruios galit pirk
ti $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
bile koki namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

Dešimts Stanko & Co 
Mainų

RENDON moderniškas kambarys 
vaikinui be valgio. 3237 S. Auburn 
Avė. Tel. Blvd. 6094. 2-ros lubos.

RENDAI šviesus kambarys vai
kinams arba merginoms Brighfon 
Park. Jeigu reikėtų yra ir garažas. 
4011 So. Campbell Avė.

RENDAI frontinis kambarys su 
visais parankumais; $10 j mėnesį. 
3 lubos. 3113 S. Halsted St.

)odge sedan perfect. 1927 .......  $425
Oldsmobile coupe, kaip naujas, 

1927 ..................................... '
•’ord tudor sedan, 1925 ...... .
Nash spec. Sedan, 1927 .........
Steevens Knight, 1926, 7 pas. 
Essex sedan ir Coupes 1928. 

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928 

Penkios dešimts kitu pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330

$450
$100
$550
$695

OIL Station 46 ir Halsted St. 
Nauja. Lotas 50x117. Visi įtai
symai yra. Parduosim tinka
mam biznieriui su $2500 kaipo 
dalį {mokėjimo. S. W. Younkers, 
7347 Cottage Grove Avė. Tel. 
Rodcliff 1770.

8 FLATŲ muro namas pardavi
mui. Kreipkitės ant 3-čio pirgyve- 
niino iš priekio. -1834 S. May St.
-------------------------- ----------------- |----------------------

PARDAVIMUI ii flatų po 4 kam
barius namas. (Yra elektra ir va
nos. Parduosiu pigiai arba mainy
siu į didesnį namą; pridėsiu casn. 
Atsišaukite 3207 S. Halsted St. Vic
tory 7872.

M & K Motor Sales

PARDAVIMUI bučernfe ir groser
nė arba mainysiu į automobilį iŠ 
priežasties kad turiu du bizniu. 
Phonc Blvd. 9476.

RENDAI furnišiuotl kambariai 
merginom, vaikinam arba vedusiai 
porai. Kambariai gražus ir šviesus. 
Yra vana ir galima virtuvę vartoti. 
827 W. 34 Place.

Vincams eenlanRl Ir ataakančiauai vartotų 
karų pardavinėtojai. 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilnai trenrtl, nerama meehaniAkame 
stovyje, * 
>2000. 
■o kieme 
mainais.

------------------------------------------  i——   ■■

Pirmą ir Paskutini
Kartą

— Markete —
karai parduodam! nuo >180 iki 
Mes turime karą kuris tinka vi- 
reikalams. C'ash, itmokėjimais.

0811-18 Bo. Halited Bu.
RENDAI kambarys dėl vieno 

vaikino. 2 fl. užp. 915 W. 32 Sf.

RENDAI kambarys dėl vaikino 
ar merginos l>e valgio. Atsišaukit 
subatoj ir nedėlioj iki pietų. 2 lu
bos. 3362 So. Auburn Avė.

RENDAI kambarys dėl blaivų 
žmonių prie mažos šeimynos. Ga
lima matyti nuo 5 iki 9 vak. 2 lu
bos fronfe. 3319 S. Lowe Avė.

RUIMAS dėl parcndavojimo vie
nai ypatai su valgiu ar be valgio. 
4515 S. Rockwell St.

100 karų 100 vartotų, $25 iki $300 
įmokėti nėra “Indorsers”. Visi pas
kiausios mados karai. Priimsiu jūsų 
karą mainais. Labai prienamos sąly
gos. Willys Knight Sedan—1926 $525. 
Chevrolet Coach — 1927 $425.
Chrysler — 70 Sedanas $475. Olds- 
mobile Sedan — 1927, geriausia pir
kinis Chicagoj, nepraleiski progos. 
Skubinkis, mainysiu $375. Ir daug 
kitokių karų, kaip tai: Buicks, Nashs, 
Fordą, Oakland, Dodge, Essex, Mar- 
mons, Overland. Halsted Auto Sales, 
2560 So. Halsted St., Victory 6627. 
Visados atdara.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė lietuvių kolonijoj. Daug 
stako. Priežastis pardavimo — part
neriu nesutikimas. Teisingas pasiū
lymas bus priimtas. 3337 S. Auburn 
Avė.

PARDAVIMUI pigiai hinch rui- 
mis. Laike savaitės turi bkiti par
duotas už trečią dalį negu kaina
vo, nes du bizniu negaliu užlaikyti. 
Mainysiu į nedidelį automobilių. 
3302 S. Halsted St.

PARSIDUODA mažas groseriukas, 
)igi kaina, gera vieta dėl biznio. 
3400 Emerald Avė.

Radios
Visos Elektrinės Radios

Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 
$158. Pilnai įrengtas, įskaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO GORP. 

800 N. Clark St.
Room 423

Delevvare 3000

PUIKI PROGA. Priverstas par
duoti savo vėliausio modelio Oldsmo- 
bile sedan ,pats vartojau tik kelis 
mėnesius, jis yra visai kaip naujas. 
Turi originalius baloon tajerus, nė
ra nei vieno įrėžimo, taip kaip nau
jas karas. Reikia pinigų, parduo
siu už $300, man jis kainavo $1,700, 
tik keli mėnesiai atgal.

Atsišaukit nedėlioj,
2231 North Kedzie Avė.,

1 apt.

PARDAVIMUI grosernė ir ken- 
džių kra/utuvė. Biznis išdirbtas per 
daug metų. Nebrangiai greitam par
davimui. 4535 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI saliunas 4 kamba
riai pagyvenimui. Renda $45 į mėne- 
sj. Priežastis patirsit ant vietos. 
5137 Wentworth Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Musical Instrumente.
MazikoM Instruments*

PARSIDUODA gražus play- 
er pianas: reguliarč kaina 
$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonėms ant išmokė
jimo.

6512 So. Halsted St.

LESLIE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jauniems) progą išmokti jrroti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
Švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo 11 tos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
4 tos po pietų.

EXTRA. Grojiklis pianas, geram 
stovyje, su visomis rolėmis, 2 me
lų senumo. Atsišaukit 3140.South 
Francisco avė; 2 lubos. John An- 
drieliunas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODU ŪKI 
Jeigu kas nori į Lietuvą 

žiuoti ir apsigyventi, mes tu

Šis (dyvų) Bargenas 
Bizniavus namas,
1 štoras ir 5 pagyvenimai. 
Prie 2 did. bizniavų gatv.
2 stritkarių linijų. 
Tirštai apg. vieta.

Už $500.00
įnešti, o kitus po $50 į mėn. 
Rendos į metus $1440.
Dabartinė kaina $7500. 
šitas apg. neatsikartos 
daugiau — užtai išsipirpkit. 
Šaukit ani kada (apart nėd.)

Roosevelt 5373 , (

PARSIDUODA po num. 9972 Vin- 
cennes Avė. sankrovoms kambariai 
ir garažas. Geriausia vieta visoj 
apielinkėj dėl bile kokio biznio. Mai
nysiu ant lotų arba parduosiu už pi
nigus.

Savininkas,
9607 So. Racine Avė.

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
flatai po 5 kambarius ir štoras su 5 
kambariais pragyvenimui. Taip pat 
pastatau bizniavą namą ir priimu | 
mainus bile ką turite.

J. LILEIKA,
3818 S. Sacramento Avė.

BRIGHTON PARK
TIKRI BARGENAI

2-30 pėdų lotai, arti 48 ir, Western 
Avė. pardavimui ar namui.

NAUJAS MŪRAS

Storas ir 5 kamb. užpakalyj su 
skiepu. Ant 47 St. Pardavimui ar 
mainui.

2 augštų mūrinis, 2 po 4 kamb. 
flatai arti 45 ir Mozart. Viskas mo
derniška. Specialia bargenas tiktai

$8,450.00

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47th St.

Chicago, III.

MES TURIM GEIBIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS

ANT NORTH ŠUORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBES, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge
nų.
J. H. SCHAFFER AND CO.

• 803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

1. GasoUno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marųuet
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro
sernės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
parduoti ar išnomuoti.

5. Dviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.
Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.
Du lotai ant Archer Avė.
Vienas lotas ant Cicero Avė. Ci- 
ceros mieste.

Visus vfršminėtus dalykus mainy
sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar ką turite Cnicagoje arba 
kituose miestuose.

STANKO CO. 
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

2.

3.

4.

6.

9.
10.

PARDAVIMUI namas ir biznis, 
grosernė ir bučernė, įsteigta 8 me
tus. Labai geras biznis. Pašaukite. 
Vincennes 0806.

DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
pagyvenimų bizniavas namas, randa
si Brighton Parke, kaina $6,500.

Savininkas mainys ant lotų arba 
ant farmos.

C. P. SUROMSKIS 
8352 S. Halsted St. 

Tel. Yards 6751

NAUJAS garažas ir automobilių 
krautuvė, lotas 50x136 pabudavoąime 
pa Kai reikalavimą. Paprasta gara
žą arba automobilių krautuvės gara
žą. Arti prie kampo 35tos gatvės 
ir Halsted St. Savininkas turi gaut 
depasito norint gaut 10 metų lysą.

Naujienos 
Box 1117

j parva- 
turime ant 

pardavimo 35 dešimtines žemės, ran
dasi Gedvainių kaime, Rietavo pašto, 
Telšių apskrityj.

Atsišaukite 1 lubos
3258 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI farma arba mainy
siu i Chicagos namą. Maža farma 
su dideliu nauju 9 kamb. namu, bar- 
nė ir vištinir.kas, galima auginti Šim
us vištų ir laikyti karvių. Yra viso

kių vaisinių medžių ir krumu, šeši 
akrai žemės, du akrai kornų, 2 akrai 
žemuogių, karvė, apie 100 vištų. 9 
kambarių namas ir pušų akro viso
kių daržovių. S. Kuczinski, 253 
Church St., Batavia, III.

BARGENAS. Pardavimui biznia
vus namas medinis, štoras, 6 kamba
rių flatas, 2 karų naujas garažas, 
parduosime pigiai, turim apleisti mie
stą, tik $4500. Visi įtaisymai mo
derniški. 17 metų biznis čeverykų 
taisymas.

MORIS ZEGART, 
602 W. 43rd St.

MAINYSIU 9 flatų muro namą, 7 
flatai po 4 ir 2 »o 3 kambarius. 
Kevvanee boileris No. 9. Visi iŠren- 
duoti. Marųuette aMnor, 1 metų se
nas. Mainysiu į bungalovv arba 2 
flatų. Labai pigiai.

Plaukai stojas 
Širdis plaka 
Kada matai 
Tikro aukso vagą:

Garancija: 
Ui $500 investuotų 
pinigų (good security) 
Gale 1 metų grįžta 
$1200 (Uncle Šamo $ $ 
Spekuliantai — užmirškit. 
Teisingi žmones — tegul 
kreipias į “Naujienas”

Box 1118

$).

WISCONSINO farma. Graži 
farma. Pardosiu su gyvuliais 
arba be stako, ar mainysiu ant 
namo, turi būti mažai morgičio. 
Tikrai graži farma. Aš pats da
bar esu čia Chicagoj, 2832 So. 
Lowe avė.

2-5 kambarių flatai, muro namas, 
karštu vandeniu Šildomas, 2 karų ga
ražas, 1 metų senas. Vienuolyno 
apygardoj. Blokas nuo gatvekarių, 
$12,500, cash reikia $5,500.

S. PASZKEWICZ
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

PARDAVIMUI namas sxi groser- 
ne, geroj vietoj. Kas myli bizni, 
tam yra proga pigiai nusipirkti. 
Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos. 834 W. 53 PI.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namelis ir tuščias lotas greta. 
6134 S. Karlov Avė. Atsišaukit 2464 
W. 47th St.

PARDAVIMUI 3 lotai; parduosiu 
pigiai arba mainysiu ast, automo
bilio ar Storo. 3122 S. Wallace St. 
Victory 2039.

3 PAGYVENIMŲ namas pardavi 
mui;
mui,
kitės

gera 
14% 
4858

kaina greitam pardavi- 
dcl investavimo. Krcip- 
So. Wood St.

Bizniavas mur. namas 
Pigiai (su bizniu) 
štoras, — 3 pagyv. po 6 kamb. 
ir 2 karų mur. garažas. 
Visi įrengimai — 
Geroj vietoj.

Mainysiu
| 2 flatų ar 3 flatų namą 
Brighton Parke 
ar South Saide.
Informacijas gausit

Šaukit Roosevelt 5373

NAUJOS bungalows Stickney 
gatavos dėl gyvenimo. 44 ir 
Home Avė. Žemos kainos, leng
vos sąlygos ir .išmokėjimai. Ap
žiūrėk jas. Atdaros kasdien dėl 
pamatymo nuo 10 ryto iki 7 
po piet.t

PARDUOSIU auba mainysiu savo 
“eųuity” ant namo šiaur vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir moky
klos, Northwestem gelžkelio, Milwau- 
kee ir Lawrence gat. 7 kamb., muzi
kos kamb., 2 augštų namas, garu šil
domas. Vapor Heat, gražios dekoraci
jos, 4 dideli miegami kamb., gražus 
įrengimas. Maudynės abiejose pagy
venimuose, 2 karų garadžius. Mažas 
{mokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 

5120 Winnemac Avė.

2 FLATŲ muro namas, 5-6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 2 
karų mūrinis garažas, kaina $8,500.

Mūrinis bungalow 5 kambarių, 
$7,000.

Mūrinis bungalow 6 kambarių 
$8,000.

Bizniavas namas ant 71 St. ant 2 
pagyvenimų, 6 kambariai ant vir
šaus, apačioj 3 kambariai ir štoras. 
Mūrinis garažas dėl 2 mašinų, kaina 
$1.8,500.

JOHN G. MEŽLAIšKIS, 
2453 W. 71 St.

Tel, Republic 4537

Bungalovv 6 kambarių, šiltu vande
niu šildoma, lotas 35 pėdos per 125, 
pirmos klesos įrengimai, randasi nuo 
ežero Michigan tik 6 blokai, arčiau
sia 79-tos gatvės maudynių; parduo
siu už pinigus ar mainysiu ant lo
tų, automobiliąus arba ant namo.

Atsišaukite

J. N. ZEWERT, 
4377 Archer Avė.
KAS TURIT NAMA ANT 

MAINYMO
2 po 4-4 ar 1 pagyvenimo. Aš tu
riu 2 po 6-6, karštu vandeniu ap
šildomas, arba už cash, pigiai.

ANTON STUKAS 
3211 So. Auburn nve.

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu į bunga- 
low bei į nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 tatai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Crawford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS
1739 So. Halsted St.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant California Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas įmokė- 
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearbom St.

Central 3654

BARGENAS
Parduosiu arba mainysiu ant ma

žesnio namo arba ant žemės, biznio, 
bučernės ir grosernės, su namu arba 
be namo; namas ir ant kampo, mū
rinis 3 flatų ir štoras ir 3 karų mur 
rinis garadžius. Atsišaukit prie sa
vininko. J. J. Spaitis, 4559 S. Justino 
St. Boulevard 4557.

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 men. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausia vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos vi- 
gados yra jbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalovv $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

3 FLATŲ MŪRINIS NAMAS 
$17,500

Parinktinoj vietoj, kampinis na
mas arti 61-mos ir Halsted. Vienas 
6 kambarių ir 2 po 7 kambarius, ga
ru apšildomi, visi kambariai. Ren
da $2,500 į metus. Kaina $17,500, 
$5,000 reikalinga įmokėti.

Matykit
NORLAUDER U. S. BANK,

i 6000 S. Halsted St.
Tel. Wentvvorth 0160

PARDAVIMUI 3 flatų namas vie
nas 3 ir 2 po 5 kambarius. Garu 
apšildomas, moderniškas. Kaina 
$14,000, tik $1000 įmokėti, arba mai
nysiu ant loto ar mažo namelio, pu
sę bloko nuo 63čios gatvekarių. 
Kreipkitės Mrs. Meyer, 6131 South 
Kolmar Avė., arba Telefonuokit 
Brunsvvick 8974.

COTTAGE, pusantro augščio 6-šių 
kambarių, gerame stovy, vertas 
$5000, greitam pardavimui. leng
vais išmokėjimais. 4014 S. Artesian 
Avenue.

NAŠLE parduoda 12 flatų naują 
mūrinį namą, dėl ligos. Seeley 1674.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Westem Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu j mai
nus bile ką kaipo dalj {mokėjimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem v Republic 4170 
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

100x135, KAINA $295
Išmokėjimais $50 ir $10 per mė

nesi, aukšta vieta, gera žemė, nepa
prastas pirkinis. Rašykite, 608 So. 
Dearbom St. Room 842 “L”

PARDAVIMUI ar išmainymui % 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 fla
tų kaipo pirmą įmokėjimą. Kai
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vemon arti 
88-čios, 50x125 pėdų, 15% jmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1Q46 E. 43 St.
Phonfe Oakland 4681

GRAŽUS NAMAS PIGIAI
Greitam pardavimui naujas name

lis, vienas blokas nuo Belmont, arti 
School St. čią savaitę $2000, tik 
$200 jmokėti. mažais mėnesiniais iš
mokėjimais, labai gera proga.

Rašyk
840 Transportation Bldg. 

Chicago, III.

BARGENAS. Pardavimui Malt & 
Hop krautuvė su ar be namo. Geras 
išdirbtas biznis. Namas yra mūrinis 
ir modemiškas. 1054 W. 59 St.

MURINĘ 6 kambarių bungalovv 2 
automobiliams garažas. stikliniai 
porčiai, kaina $9,500, 7818 Evans Avė.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2 flatai po 5 kambarius, bunga
lovv roof, karštu vandeniu apšildo
mas. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant pečium šildomo namo. Svar
bi priežastis. Namas randasi Mar- 
ųuette Manor. Pašauk Republic 7645.


