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Sovietijoj kilo pro 
testų bangos prieš 
kinų ‘žiaurumus’

Naujas kodas darbo 
kapitalo santykiams 
reguliuoti Meksikoj

Reikalaujama, kad sovietų val
džia imtųsi griežtų priemo
nių priš kinus ir baltagvar
diečius.

{statymais pripažįstamos tik 
kolektyvios ‘sutartys; darbo 
atstovybė kabinete panaiki
nama

MASKVA, liepos 26. Del 
pranešimų apie tariamus kinų 
žiaurumus ir persekiojimus so
vietų Rusijos piliečių Mandžu- 
rijoje, Rusijoj išnaujo kilo 
protestų demonstracijos ir rei
kalavimai, kad sovietų valdžia 
tuojau darytų 
piliečių laisvei

žingsnių rusų 
ir gyvybei ap- 

Kinų geleži n ke-
lio zonoj.

Maskvoj ir 
ko skaitmeningi 
mitingai, kuriuose buvo priim
tos rezoliucijos su reikalavi
mais, kad sovietų valdžia im
tųsi griežtų priemonių prieš 
“galvą per aukštai pakėlusius 
kinus ir baltagvardiečiui ban
das.’’

Pranešimai iš tolimųjų rytų 
skelbia, kad geležinkelio juos
toj kasdien einą masiniai su
ėmimai sovietų piliečių, muši
mai jų ir kankinimai,. Tuose 
žiaurumuose dalyvaują tiek kn 
nų valdininkai, tiek rusų “bal
tagvardiečiai.” Pograničnoj ta
pę suimti keturiasdešimt so
vietų piliečių, kurie, grandi
niais sukaustyti ir visai mais
to neduodami, esą išgabenti į 
Harbiną. Viso jau esą suimta 
keli šimtai asmenų, o tie, ku
rie dar likę taisyt darą visų' 
pastangų pabėgti j sovietų te-| 
ritori ją.

Leningrade jvy- 
darbininkų

Kinai areštavo 300 
sovietų tarnautojų
ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 

26. — Gauti iš I birbino prane
šimai sako, kad ten tapo areš
tuoti trys šimtai sovietų Rytų! 
Kinų geležinkelio I 
dėl kurstymo rusų demonstra-j 
cijoms prieš Kinų valdžią.

Be to, keturiasdešimt du | 
bolševikai, jų tarpe astuonios 
moterys, tapo areštuoti Pogra-I 
n ienoj ir kitose vietose 
Kinų geležinkelio juostoj. Visi 
jie esą pargabenti į Harbiną ir 
apdėti kalėjime.

MEKSIKOS -MIESTAS, lie
pos 26. — Prezidentas Gil, ka
bineto nariai, darbo ir biznio 
atstovai, dirbę per septynis 
mėnesius, pagaliau sutaisė ir 
vakar kongresui pasiuntė nau
ją darbo klodą—kapitališką 
veikalą, susidedantį iš keturių 
knygų su daugiau kaip 600 at
skirų straipsnių.

Naujuoju darbo įstatymu 
<k.rb!ini'n,'kams užginama skel
bti streikai, ligi nebus išbandy
tos visos kitos priemonės gin
čus su samdytojais taikos ke
liu baigti.

Kode numatoma, kad vienin
telis kontraktas, įstatymu pri
pažintas teisėtu, bus tik kolek
tyvus kontraktas, vadinasi 
toks, kuris bus padarytas tarp 
unijos ir samdytojo. Darbo imi 
joms ir vadams užginama mai-

čus.
Šiuo įstatymu 

deklaruoja visišką 
valstybės atskyrimą 
kinimą organizuoto 
stovybės Meksikos 
kabinete.

valdžia viešai 
darbo nuo 

ir panai-

prezidentų

INDUST-SVETIMŲ KRAŠTŲ
RIA LIST AI PROTESTU O J A 

PRIEŠ NAUJĄ DARBO 
ĮSTATYMĄ

MEKSIKOS MIESTAS, 
pos 26. Visų svarbiųjų 
timų industrialistų Meksikoje 
atstovai rengiasi įteikti prezi
dentui Portes Gil’iui memoria
lą, kuriuo jie protestuoja prieš 
priėmimą naujojo darbo įsta
tymo, griežtai pakeičiančio 
santykius tarp samdytojų ir 
darbininkų.

sve-

/ieių Kvių i • i • v*
tarnautojų! Naujas vokiečių ore

milžinas neša 48
tonus svorio

Sprogimas Anglijos 
karo laive

šeši jūreiviai vietoj užmušti,
19 kitų sužaloti

RORSCHACH, Šveicarija, 
Rytų. liepos 26. — Naujausias vokie

čių milžiniškas orlaivis I)OX 
vakar vėl darė bandomuosius 
skridimus ant Bodensee ežero, 
šį kartą gabendamas 48 tonus 
sunkenybių.

Bandymai davė geriausių re- 
zultaty. Orlaivis tris kartus 
buvo nusileidęs į stipriai vilnė- 
tą ežero vandenį, 
dęs ir vėl į orą
gracijoziškai ir lengvai, kaip 
kad gyvas paukštis. 1)0X or
laivis turi dvyliką motorų.

Heinrich Frohlinde, vienas 
orlaivio pilotų, sako, kad jis 
esąs tikras, jogei IX)X galė
siąs1 gapenti šimtą pasažierių 
G00 mylių.

— nusilei- 
pakilęs taip

VALETT, Malta, liepos 26. 
— Anglijos kreisery Devon- 
phire, esančiame Tarpžemio 
juros rytinėj daly, šiandie vie
name anuotų bokšte 
sprogimas, kurio šeši 
buvo vietoj užmušti, 
niolika kitų sužaloti, 
kai kurie mirtinai.

įvyko 
jūreiviai 
o devy- 
jų tarpe

320 valandų ore
st. Louiso lakūnai tikisi skrai

dyti 500 valandų

■k-O R R Ski
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu ir taip pat šil
ta; vidutiniai pietų ir pietų va
karų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 750 ir 85° F.

šiandie saulė teka 5:37, lei 
džiasi 8:15. Mėnuo teka 11:47 
vakaro.

[Atlantic and Pacific Photo]

Cornelius Osgood, Chicagos universiteto studentas, kuris 
praleido Arktike tarp Hareskin indėnų 11 mėnesių. Buvo mano
ma, kad jis žuvo, bet šiomis dienomis jis pranešė tėvui, jog nie
ko blogo su juo neatsitiko.

Sako, J. V. jau pripa- 
žinusios de facto so

vietų valdžią

AnghpRusų derybos 
prasidės atei n a irt į 
pirmadienį Londone

pareiškia, kad ne-
Washingtonas turė- 

de jure

Senatorius 
trukus 
siąs pripažinti ją ir

liepos
Thomas 

kad Jun- 
vyriausyBė,

WASHINGTONAS, 
26. - Senatorius 
(deni., Okla-) sako, 
glinių Valstybių vyriau syi/e, 
kad ir netiesioginiu bildu krei
pdamos į Maskvą priimti, kad 
sovietų Rusija yra pasirašiusi 
Kelloggo anti-karo 
kad todėl ji bandytų 
virčus su Kinija dėl 
nų geležinkelio taikos 
lyginti, tuo pačiu pripažinus 
sovietų valdžios de facto buvi
mą.

Senatorius pareiškė, kad ne
trukus Jungtinės Valstybės tu
rėsiančios pripažinti sovietų 
Rusiją de jure, nes Amerikos 
industrijos augimas busiąs 
greitai reikalingas Rusijos rin
kų savo gaminių kaupui išlei-

LONDONAS, liepos 26. — 
Hugh Dalton, užsienio reikalų 
viceministeris, šiandie pranešė 
parlamente, kad derybos dėl 
atsteigimo normalių santykių 
tarp Anglijos ir sovietų Rusi
jos prasidės Londone ateinantį 
pirmadienį.

Derybose 
stovaus jos

sovietų valdžiai at- 
ambasadi irius 
Dovgalcvsky.

Fr.vn

paktą ir 
savo k i- 
Rytų Ki-. 
keliu iš-

Oro katastrofos
Pilotas ir mokinys baisiai už

sigavo aeroplanui nukritus

PEORIA, III., liepos 26.
Netoli nuo čia jų aeroplanui nu
kritus žemėn iš 2,000 pėdų auk
štumos, baisiai susižalojo pilo
tas Ken Ringei ir aviacijos mo
kinys E. Schoras. Abudu tapo 
nugabenti į ligoninę. Dakt 
sako, kad pasveikti jiems 
ža besą vilties.

arai
ma-

Užmušė savo tetą, kam 
apžargoms jodinėjo 

ant arklio

—• Stambulo 
teisme prasi-

kaltinamo dėl

ST. LOUIS, Mo., liepos 26.
— Lakūnai Dale Jackson ir Fo- 
rest O’Brine yra sumušę visus šauRęs ji j p
skridimo patvarumo rekordus.

Aeroplanu St. Louis Robin

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, liepos 26. 
kriminaliniame 
dėjo byla vieno 17 metų am- 

ižia-us mokinio,
! užmušimo savo jaunos, 19 me- 
I tų amžiaus, tetos.

Teisme vaikesas pareiškė, 
kad jo parapijos kunigas pasi- 

r skundęsis, jogei 
jis pastebėjęs jo tetą apžargo- 
mis jodinėjančią ant arklio, o- .lino «•■!<. <V1 IY11VF, VF

pakilę į orą < liepos 13 dieną, taip daryti esą merginai labai 
vadinas beveik prieš dvi savai-]negražu ir nepadoru, 
tęs, jie šiandie vakare dar te
beskraidė be paliovos, tuo bu- b2,ręs tetą, bet ji atsakius, kad 
du išbuvę ore jau daugiau kaip 
320 valandų.

Lakūnai praneša, kad mašina 
vis dar gerai tebeveikia, ir ti
kisi išsilaikyti ore 500 valandų.

Po to, sakosi vaikesas, jis

ji nebojanti, ką kunigas sakąs, 
nes šiandie turkų moterys esan 
čios laisvos ir darančios, kas 
joms patinką. Tad, gindamas 
šeimos garbę, jis ją nužudęs.

. . ' ■ ’ •■ r

Francuos , senatas 
ratifikavo karo 

skolų sutarti
PARYŽIUS,- liepos 26. 

Franci jos senatas šiandie 
balsais prieš 30 ratifikavo 
lono-Berengero karo skolų 
kėjimo sutartį.

Ta sutartis atstovų rūmų bu
vo jau pirmiau ratifikuota.

242 
Mel- 
mo-'

Ginčai dėl Hooverio 
naujų kreiserių sta

tymo sulaikymo
Amerikos Legiono vadas pro

testuoja; senatoriai, “didelio 
laivyno” šalininkai, taip pat 
nepatenkinti

Lietuvos Naujienos
Tarptautinis susisieki

mas per Klaipėdos 
kraštą

Rygoje eina gelžkelių konfe
rencija, kurioj tariama pakeisti 
tarptautinę gelžkelių liniją, per 
Tilžę, vietoj kad per Kauną. To-VVASHINGTONAS, liepos 26. ... , ...................

Politikierių tarpe jau kilo1 k>u u u traukiniai su inter- 
ginču dėl to, kad prezidentas' nacionaliniais vagonais dabar 
Hoover sulaikė statymų trijų «is Paryžius-Berlinas- Tilžė- Pa-

• . • .j ru(je_ Įgėgiai-Tauragė-Radviliškis- Gn-
statyt.

šalinin-
pravesti

naujų kreiserių, kurie 
nį turėjo bul pradėti

Laivyno stiprinimo 
kai, kuriems pavyko 
kongrese penkiolikos naujų krei
serių statymo bilių, be abejo . 
aitriai kovos prieš bet kurį lai
vyno statybos programo apkar
pymą. Kad taip bus, matyt iš 
telegramos, kurią prezidentas 
Hoover gavo iš pulk. Paulo Mc 
Nutt, nacionalinio Amerikos 
Legiono vado, ir kuria pulk. Mc 
Nutt protestuoja prieš prezi
dento žingsnį.

Kai kurie senatoriai taipjau 
pareiškė nepasitenkinimo dėl 
karo laivų statybos sulaikymo, 
kol esą dar visai nežinia, kas 
išeis iš vedamu su Anglija pa
sikalbėjimų laivynų apribojimo 
klausimais.

va. Kaunas ir Ryga nebeteks 
to traukinio. Kelionė tokiu bil
du susitrumpina ant 270 kilo
metrų.

Kaune oficialiai skelbiama, 
kad Plečkaitis Vilniuj mokosi 
šoferiauti ir orlaiviais lakstyti. 
[Tai dar daugiau bus baimės 
Kauno žvalgybai.]

Medžioja gorilą, pasiro
džiusią Illinois miš

kuose

Karo teismo sprendi
mas Lietuvos studen
tams aušrininkams

KAUNAS. — Liepos 4-8 d. 
įvyko specialiai surengtas karo 
lauko teismas kaltinamiems stu
dentams dėl pasikėsinimo ant 
Voldemaro: Vincui Mėšliui, Vy
tautui Povilčiui, Edvardui šapui 
ir Pranui Čepėnui.

Visi išvardyti pripažinti kal
ti tuo, kad esą “prisidengdami 
Aušrininkų organizacija, pri
klausę kitoms slaptoms organi
zacijoms ir rengęsis ginkluotu 
sukilimu ir teroristiniais aktais 

(nuversti esamąją Lietuvoje val-

Tas karo lauko teismas nutei
sė savo aukas šitaip: V. Mėšlių 
iki gyvos galvos sunkių darbų 
kalėjimui; V. Povilčių 15 metų; 
E. Šapą 6 metams ir P. Čepėną 
d metams, — visus sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Tilžėje nori įsteigti lie
tuvių kalbos kursus

rusų lakūnai pasi 
ruošę skristi Į

Ameriką
WASHINGTONAS, liepos 26.

Penki sovietų rusų lakūnai 
rengiasi rugpiučio 1 dieną iš
skristi iš Maskvos į Jungtines 
Valstybes. Visi reikalingi kelio
nei dokumentai
Amerikos konsulo Berlyne vi
zomis yra jau paruošti.

Lakūnai
Alaską, iš
Francisco, 
Yorką.

FREEPORT, III., liepos 26.
— Apielinkes miškuose pasiro
dė gorila, ir gyventojai, ypačiai, 
moterys ir vaikai, bijo iš namų 
pasirodyti. Manoma, kad žvėris 
yra ištrukęs iš cirkaus ir at
klydęs į šios apielinkes miškus. ■ 
Miestelėnai ir vietos farmeriai! įsteigti mokyklos amžiaus vai- 
organizuoja medžiotojų kuopas. Į kams vakarinius lietuvių kalbos

Laikraščiu žiniomis, Vokieti- 
jos lietuvių susivienijimo Tilžės 
skyrius neseniai yra pasiuntęs 
atatinkamoms vokiečių valdžios 
įstaigoms prašymą leisti jam

Žaibas sunaikino tai
merio avižas gubose
MOLINE, III., liepos 26. — 

Netoli nuo čia vieno farmerio 
pasportai su lauke sudegė nupjautos ir į gu

bas sustatytos avižos. Gubas 
padegė žaibas.

kursus. Prašyme tarp kita ko 
pažymėta, kad kursuos lietuvių 
vaikai bus mokomi taisyklingos 
lietuvių kalbos, nes mokyklose 
jie neturi jokios progos šios kal
bos mokintis.

Lietuvos skautai vyks
ta j Prancūziją

skris per Sibirą į 
ten į Seattle, San 
Chicagą ir New Baigia kelionę aplink 

pasaulį 45 pėdų valtele

i Iškoneveikęs choristę, 
brokeris nusižudė

Poincare žada trauktis?
PARYŽIUS, liepos 26. — Se

natui ratifikavus Mellono-Be- 
rengero karo skolų sutartį, par
lamento rūmuose netrukus-pa
sklido girdai, kad premjeras 
Poincare nutaręs urnai iš savo 
vietos rezignuoti.

Laukiniai žmonės šau
dė vylomis Chicagos 

lakūnus

Fred Virgil 
kad kai jie 
per Guajiros 

Kolumbijoj,

KURAKAO, Olandų Vakarų 
Indai, liepos 26j —- Atskridę į 
čia iš Barran(|uillos, Kolumbi
joje, Chicagos aviatoriai, Frank 
E. Ormsbee ir 
Clark, pasakoja, 
skridę neaukštai 
pussalį, šiaurinėj
laukiniai tos salos gyventojai, 
tur būt manydami, kad oru at
lekia pikta dvasia jų sunaikin
ti, iš milžiniškų lankų ėmę į jų 
orlaivį šaudyti užnuodytomis vy
lomis. Lakūnai skubiai pakilę 
aukštyn ir, pagązdindami, 
iš savo pistolių šaudyti į 
Tuomet laukiniai indėnai 
bėgioti į visas puses ir po 
mus slapstytis.

ėmę 
orą. 
ėmę 
kru-

Visuotinis streikas Ar
gentinos uosto mieste

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 26. — Argentinos uosito 
mieste Rosario kilo visuotinis 
darbininkų streikas. Streiką, 
sako, sukurstę komunistų agi
tatoriai.

ST. LOUIS, Mo., liepos 26. 
— Policija, atvykus į vieną vie
tos viešbutį suimti Jacką Gan- 
są, jauną Littlę Rock, Ark., 
brokerį, rado jį savo kambary 
nusišovusį.

Bertainį valandos prieš tai į 
policiją buvo atvykus Miss Mu- 
riel Doherty, 17 metų amžiaus, 
vieno vietos teatro choriste, ku
ri pasipasakojo, kad Gans’as 
įsivyliojęs ją į savo kambarį, 
apsvaiginęs smugiu per galvą 
ir, pririšęs ant lovos, ją ata
kavęs.

HAVRE, Franci j a, liepos 26. 
— Alain Gerbault, kuris 1923 

! metais išplaukė burine 45 pėdų 
valtele kelionėn aplink pasaulį, 
jį apkeliavęs artinasi į namus. 
Šiandie jis buvo pastebėtas ju
roj šešias mylias nuo uosto.

KAUNAS. — Šią vasarą lie
pos mėn. Prancūzijoje prie Pa
ryžiaus, Bierville, įvyksta tarp
tautinė skautų stovykla, kurioj 
dalyvauti pakviesta ir Lietuva. 
Lietuvos skautėms atstovaus 
skautininkės A. Blynaitė ir E. 
Barčiauskaitė, kurios ta proga 
vežasi demonstruoti kai kuriuos 
lietuvių tautodailės dalykus.

VAIKAS, NUKOVĘS TĖVĄ 
NUTEISTAS 15 METŲ

Lietuvių kalba Klaipė
dos krašte

Butlegeris nušovė savo 
žmoną, kitą moterį 

ir vaiką
NEW CASTLE, Pa., liepos 

26. — Lėkdamas automobiliu 
nuo besigenančios valstybės po
licijos, John Seever, 40, cleve- 
landietis, nušovė savo žmoną 
Stellą ir kartu su jais važia
vusius Mrs. Katherine Rogers 
ir jos dešimties motų sūnų. 
Seever pagaliau buvo suimtas. 
Jis pasisakė esąs butlegeris. 
Buvęs stipriai girtas, moterys 
taip pat buvusios įsigerusios, ir 
važiuodami ėmę kivirčytis.

Vokietijos kancleris
Mueller palengva 

taisosi
IVEIDELBERGAS, Vokieti

ja, liepos 26. — Kancleris Her- 
man Mueller, kuriam buvo čia 
padaryta tulžies pūslės opera
cijai, daktarų pranešimu, pa
lengva taisosi.

■bumbkIki

PIGGOTT, Ark. — George 
Parker, 15 metų vaikas, kuris 
prisipažino nukovęs savo tėvą 
dėl to, kad tėvas jį baisiai mu
šęs, tapo nuteistais 15 metų ka
lėjimo.

Klaipėdos gubernatorius įsa
kė, kad Direktorija padarytų 
spaudimą, kad visi Klaipėdos 
krašto notarai surašinėtų aktus 
abiem kalbom, nes ligi šiol lie
tuviškai užrašyti ir prašomi at
sisakinėdavo.

15-kos Metų
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami j trumpiausj 
laiką.
' Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savų turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki P 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si., Chicago, III.
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UNIVERSAL’S
CHATTER COLUMN
A Column by, for, and of the members of the 

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

Vacationists are coming and 
going everyday during these 
hot summer months.

Lašt Wednesday Mr. Anthony 
Bunis, a former officer and th-e 
present sport editor for our 
‘Column’, left his post at the 
Universal State Bank for a two 
week ręst.

Monday, July 22, Miss F. 
Kantrim, a charming member 
of our lodge returned to work 
after taking a two week holi- 
day. !
amount of her furlough at the|anyhow.—1 
beaches as her skin is as tan Į 
as an Indian’s.

If you have been on your trying to kiss your daughter.

Love i s likę a rubber bąli, 
It bounces high and low 

Būt vvhen it’s bounced about 
top much,

It gets worn out you know.

girls visiting Chi hut ithis one 
is exceptional. Her name is 
Miss Stella R.—. My what a 
beautiful name. How yould you 
boys likę to meet her? Kindly 
form a line to the right. Stop 
shoving, one- at a time, now. I 
saw you Wallie, leave the room 
this vepy minute. Ask Harold 
for phone number, he knows 
and nose and noze. —H. T.

More GROANS
Harold—Wha<t are you wear- 

ing under there?
A. A.—Under where? —A.G.

T. N. T.• >

Thom^is Never Telis
Umbday?

Mario D.—I bought one 
thoso exęrcising machines and 
put it in my room būt I gained 
ten pęunds just the šame.

Clerk—Perhaps you did not 
ūse it (juite enough.

M. 1).—- Oh, do you have to 
ūse it? A. G.

oi

5. Make believe yoif are a Bernard Shaw Sttsilau- 
straw and creep into an ice 
cream soda.

6. Spend your vacation on a 
nice marble slab in the morgue.

7. Sock a cOp in ’the eye and 
they’ll put you in the cooier.

—a: g.

kė 73 metų
Liepos 26 dieną sukanka 73 

metai nuo gimimo garsiojo an
glo G. B. Shaw. Laikraštinin
kai paklausė ar jis nenori pa-

įtiekti spaudai kokį pranešimą 
sąryšyje su sukaktuvėmis. 
Shaw atsakė “Prašau pasiųski
te trumpą pranešimą užginči
jantį tą faktą, kad tai mano 
gimimo diena”.

Wailie—1 had a date 
Margaret lašt night.

Joe R.—No foolin’?
Wallie—Oh, a little.

with

The shades of night were fall-

A. G.—I’m thinking of get- 
ting marriėd. Would you advise 
me to take a wife?

T. B.—No. Take a single wo- 
man and leave the wives ulone.

—O. K.
She spent a considerable ing fast, būt I got a good look-----------------------------
t of har furloueh at the |anyhow.-Teen. L .

. get ai rašyti — 
nusipirk typevvriterįWallie I saw a young man

Keep Kool Kaulas!

Hkjre’s how.
1. Disguise yourself as a balo- 

ney and hang yourself in the 
icebox.

2. Sėt fire to your clothes 
and the firemen will play the 
hose on you.

3. Keep company with a giri 
who likęs to discuss Physiology.

4. Go to sleep in a nice cool 
bed preferable the bed of an 
ocean.

vacation or are going to go, 
give as a little account of it. j 
Tell us your destination or 
what fun you had or think you J 
are going to have, etc.

Mr. Norvvay—And did he? 
W.—No.
Mr. N. — Then it vvasn’t my

Extia

DR. A. L. GRARUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

3310 So. Halsted Street, Chicago, III.
Phone YTtrds 3162

smagiausias mėnuo, 
kalnai jus kviečia, vi- 
gyvenimas malonus, 
turi viduriu trubelius 
Neleisk tiems trube-

Gyvenimas Malonus
Liepos yra 

Miškai, ežerai, 
si jaučia, kad 
Tik tie, kurie 
to nejaučia,
liams gadinti jūsų gyvenimą, paša
link juos!
TRINERIO KARTUSIS VYNAS

yra tikra pagalba. Jis išvalo vidu
rius, palaiko atdaras žarnas, teikia 
sveika miega. Visose aptiekose. s

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 M0RG1ČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

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

n

i

KAINOS
NUMUŠTOS!

Have you heard that Miss Į 
Ann Norway has entered a 
beauty contest? No? Come a 
little closer then. Miss Norway 
has entered her name in the 
beauty contest to be held on 
Aug. 4-29, at the Najienos Pic- 
nic. There is nothing so beauti- 
ful about her name būt its the 
person who ovvns it. Come on 
now. Everybody be there and 
give her your vote.

that heTony G. telis me 
knows a darling little giri who 
is visiting Chicago, on her vaca- 

. tion. There are many little

3 BANKAS TURI UŽDARYTI NUOSAVYBES

To-morrow the Universal vvill į 
encoun'ter the White Stars at 
Douglas Par. The game will 
begin at 2:00 P. M., and wi.ll j 
be played on Diamond No. 5.

Lašt Sunday we palycd the 
best game so far this year. Th<? Į 
game was played at Tractorj 
Field, 47th <& Kedzie. Although j' Iwe suffered defeat everyone 
claimed it was the best game 
of the year. The finai score 
was Saverns 4—Universals 2.

—Harold.

LAUGHS AND GROANS

The E temai Cycle

A man 
His wife 
Hard biscuits

na-
> 2

Naujas Majestic 92-91, zenith, 
Earl, Philco, Columbia, Steinite, 
R. C. A. Radiola 44, Sparton 931 
model ir 46 Sonora ir Victor Co. 
Jus galite pirkti su pilnu užtikri
nimu nas mus ir musu kainos yra 

daug žemesnės kaip kitur.

Dykai demostravimas jūsų i 
muose, lengvi išmokėjimai, po 

doleriu i savaitę.

Nauja Atwater Kent 55. Screen 
Grid

$88.00

1930 metų

Pašauk
Boulevard 4705

Rolling pi n
Black eye 
Svvear words

Kisses
More hard biscuit 
E te., Etc.

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.
—Harold.

Milžiniškas išpardavimas 8 trištoria ir 
ANGLIŠKŲ BASEMENTO Buildingu
$2000 cash Įmokėti. Balansas pirkikui lengvai pritaikomas

Extra Pale Alaus

Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

mVlOORATIN® 
OOD Fon CONVALtSC«NT>

FU > R ESM INU 
GOOD FOR TNt

Jis ’ yra 
duojamas

Dr.B.MeNicholas!

MALT TONIC — EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

LIETUVIAMS

Tie moderniški up to date namai ran
dasi prie 4424-50 South Homan Avė. 
Kiekvienas turi 30x125 pėdų lotų.

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

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

Tie namai yra tik 35 minučių kelio nuo loop, imant Archer 
Avenue gatvekarių linijų,* tik 100 pėdų nuo namu ir 2 bloku gat- 
vekarių linijų į rytus nuo KedzieAvenue.
Titulai Garantuojami Chicagos Title and Trust Company 
Pamatykit musų atstovus prie namų, 4450 S. Homan Avė, 1 floras 

arba

HELBERG BROS. - Agentus
192 N. Clark St

PREMIERA
ROMUVA

(PRIE 35-tos IR HALSTED GATVIŲ

ATIDARYMO

BRIDGEPOR T CHICAGO)

Sekmadieny, Rugpiučio-August 18 d., 1929
Visų laukiamas ir daug kalbamas naujas 
lietuvių pastatytas teatras

RUOŠIAMA

GRANDIOZINE5

Pakvietimai—tikietai nebus pardavinėjami prie

atsidaro rugpiučio mėnesy. Lietuviai jį pa
statė, lietuviai jam vardų išrinko, lietuviai ji 
ir pašventins dalyvaudami in corpore atida
rymo iškilmėse.

PROGRAMA
PREMIERINIS ATIDARYMAS SKYRIAMAS TIK 
Lietuviams. Abelnai publikai teatras atsidarys ke-

r—, ’N r

liomis dienomis vėliau.

Tamstos tikietas bus 'tamstos pakvietimas. 
Tikietus—pakvietimus galima įsigyti tik iš kalno 
perkant iš musų įgaliotų pardavinėtojų, arba šiose 
įstaigose: Drauge, Marguty, Naujienose, Sandaroj 
Vilny ir Univęrsal State Banke.

Kuriems butų nepatogu pirkti tikietus suminė
tose įstaigose, arba iš pavienių pardavinėtojų, rei
kalaukite per laiškus adresu: A. Olis, 3241 South 
Halsted St., Chicago, III.

iwm 1 m...' ‘
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA
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Generalio Štabo 
pranešimai

Smarkus mūšiai eina visu 
raudonuoju frontu

Raudonasis Frontas, liepos 0 
d. 1929.

PerešėnėS kaime komunistai 
užpuolė bolševikus su mėžiamo- 
mis šakėmis. Užmušti be kva
po viena korespondencija ir vie
tos sovieto sekretorius.

Tame pat apskrity subėgę 
apie trys šimtai bolševikų vyrų 
ir moterų, apsiginklavę mėšla
vežėmis 
ir kūlė

Vakarų fronte nieko nauja. 
Vimba rodos dar džėloj tebesė
di. Durnulis kenčia liežuvio 
susproginėjimą, o Kvailoms sy
kį užmiršęs maskę užsidėti i 
kitą vietą eidamas, pats savo 
gesų Įtraukti į plaučius ir da
bar kuri diena kaip spjaudosi 
ir pro burną raudonai garuoja.

Generalinio Štabo 
pranešimas

1 aimėtas stambus karo grobis 
ir nesuskaityti turtai

ir spragilais tol kopė 
komunistų valdininkus, 
jie sugebėjo gyvi pa-

bėgti.
čainių mongolų fronte raudo

nieji kelis kartus suleisti su 
baltosiomis, bet kiekvieną sykį 
nieko neišėjo. Dabar abi armi
jos erzinasi skersai Amūro 
upės, norėdami susipykti, kad 
geriau sektųsi muštis.

Bronislavos Poškaitės 
MUZIKOS STUDIA

Mokinama Piano, Smuikos, Saxa- 
phone, Klerneta, Kornetą, Trombone, 
Mandolinos, 
ros, E------------
ant visokiu stygi
niu

Gita-
Balal a i k o s,

instrumentų, 
lavinama, 

Del platesnių 
informacijų kreip
kitės:

BRON1SLAVA 
POŠKAITfi

4262 Archer Avė.
Telefonas 
Lafayette 4787

Lietuvos Laisvės
Bonų

vertė vėl pakįlo.

moka 
augščiausią kainą.
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite
paštu.

1739 S. Halsted St
Chicago, Illinois

DRES1V DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesija. Pa
mokos diena ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

lu aukštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Generalinio Štabo
Extra Pranešimas

Raudonas Frontas,' Liepos 0 
d. 1929.

Karbon k i ninku k o m i s a r o 
'draugo Mizerijos pranešimu su- 
\ laikyta $3000.00 grynu auksu 
ir vertybių popieriais. Tas mil
žiniškas karo grobis sulaikytas 
Brooklyno skrajojančios ubagų 
brigados didvyriškumu. Kita 
dalis grobio dar nesuskaityta ir 
vargu kada nors bus suskaity-i 
ta dėl neaiškios šviesos karo 
fronte, kur viskas daroma pa
tamsiais.

Sulaikytasis turtas buvo su
rinktas ir siunčiamas Lietuvos 
badaujantiems neturtėliams 
šelpti, kas reiškia raudonojo 
fronto silpninimą ir tokiu budu 
čainų ir mongolų baltgvardie- 
čiams pagelbos teikimą.

Draugas Mizerija ir visas jo 
komitetas už tą pasiryžimą, ap
dovanojami Mulkio Ordeno try-| 
liktojo 
kirptu 
dugno.

Karo 
tas ($3000.) ir dar nesuskai-l 
tytas ir kurs niekuomet nebusi 
suskaitytas, pasidalinta tokiu 
budu:

1) Badaujantiems Brooklyno 
ir Bridgėporto komisarams teko 
stambiausia porcija, kaip lai
biausia išalkusiems ir ėdriau
siems iš visų ėdikų.

2) Apie vieną šešioliktą dali 
teko bolševikų blevizgų pionie
rių kuopai, kurios tiesioginis 
tikslas ardyti visokias unijas, 
bile unijas.

3) Kolektorkoms, kiaušini n- 
kams ir avikerpiams iš to gro
bio nebeliko nieko, bet jiems 
išduoti specialus orderiai, sulig 
kurių jie gali ir toliau daryti 
dienines ir naktines -rekvizici
jas, su sąlyga kad niekas nepa
justų.

laipsnio 
iš pat

medaliu, iš-Į 
Lenino kelnių c

grobis, kurs suskaity-

Sovietų Rusijoj paimta daug 
karo Belaisvių

su-
ap-

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

Jus esate kviečiamas pasitarti su 
Dr. Ross, dykai, dėl bite kurios 

ligos ar silpnumo.

Vėliausi ir geriausi B 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja- J 
mt gydyme Cbronl- I 
Akų. Nervų. Krau
jo. Odos. lukštų. 
Pūslės. Slapimosl ir 
visų Privatinių Gi
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga 
ir tūkstančiai 
dytų pacientų 
užtikrinimas, 
pacientai btu 

nti veiksminga, 
ma mokestis 
prieinama, 
žastiea jo 
gančiam 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, _ ___
laikoma. Tai neuždeda jokių iA juaų pu
sės prievolių. Neatidėliokit. bet atsl- 
kreipki t šiandie pasitarti apie sveikatų. 

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

kertėj Monroe St.. Criily Bullding. Im- 
kit elevatorių iki penkto augAto, kam
barys 500 dcl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų. >

ŠIAME

Maskva. —Po apšaudymo 
gedusiais kiaušiniais čainų 
kasų, kuo ypatingai pasižymėjo 
kiaušasvaidžių batalija, sulai
kyta karo belaisvių visas pul- 

ikas. Padarius apklausinėjimą, 
susekta, kad visi belaisviai 
iš amerikoniškos gvardijos 

; vanoriai, savo noru atvykę i 
ro su čainiais zona. *

Suimtieji karo belaisviai
be kitų Ben Gitlovv, Bertram 
Wolfe ir Joseph Pogany, buvęs 
savo laiku dešinioji ranka Belą 
Kūno, Vengrijoj. Buvo pagau
tas ir Jay Lovestone, bot tam30 metu 

prakti k a 
iAgy- 
y r a 
k & d gydo- Specialistas 

. ir sėkmingai. Jo ima- 
yra žarna ir kiekvienam 

Lengvi lAmokėjimai. IA prie
ini amoR žemos mokeetiee, ser- 

nebėra reikalo nepaisyti savo 
paslaptis pilnai iA- 

iždeda jokių 1A ju 
Neatidėliokit. bet

Monroe St..
508 dcl vyrų.

25 METAI 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 
įlomis 10 iki 1 v 
Hais. Seredomis ir 
yra prailgintos nuo 
karo.

10 iki 6. Nedfi- 
po piet. Panedė- 

Subatomis valandos 
10 ryto iki 8 va-

Garsinkitčs Naujienose

pavyko paskrupti. Iš Maskvos liu autu išvažiavo labai 
gauta radio-televizija, kuria j-■greitai užsienin Padaužų Prem 
sakoma “Laisvės” ir “Vilnies” jeras ir Užsienio Ministe- 
štabams atidaryti ugnį ton pu- į ris. Kur jie išvažiavo kol kas 
sėn, kur Lovestone yra apsika-j niekas nežino. Vienok spėjama, 
sęs ir spiaydyti tol, kol bus!kad jie išvažiavo kilusiu čainų 
duotas naujas parėdymas. |ir raudonųjų ginču. Kadangi

Joseph Pogany gresia sušau- dėl to ginčo tapo paliesti Pa- 
; dymas ligi gyvos galvos; jis {daužą valstybes ytin svarbus ir 
kaltinamas tame, kad buvo Ba
la Kūno dešinoj i ranka, o ne 
kairioji.
perspėjamas po visą
jį frontą”, l.„~ ‘_ ‘.Z_______  ____

būti kairiarankiai. Bolševikas, spręsti, kad greit negrįš, 
su dešine ranka skaitomas so-1 Padaužų Spaudos Agentūra, 
ciališdaviku ir baltgvardiečiu, ir 
atiduodamas Kvailoniui ant su- 
ėdimo.

Padaužų Generalinis štahas.

Jo hubaudimas bus 
raudoną- 

kad bolševikai turi

gyvi reikalai, tai manoma, kad 
Padaužų Valstybė irgi neiškęs 
nejsikišus į tą reikalą.

Ministeriai išsivežė dideli 
diplomatinį bagažą iš ko galima

Reikalinga kariškų
dainų

Special Extra
akar po pietų išvažiavo užsie-' 
nin Padaužų Valstybės Prem-| 
jeras. Kartu su juo ir Už-| 
sienos Ministeris.

Padaužų Valstybės 
Laikas po pietų.

sostine;

Teko iš ištikimu šaltinių pa-

kuriuomi 
atsikreipiama 

Respublikos 
rašytojus, ir 
kariškų dai- c

valdžios prašymą, 
karštai ir aitriai 
i visus Padaužų 
poetus ir šiaip 
prašoma parašyti
nų. Kaipo atlyginimą už gerai 
parašytas dainas, Pinionzų Ko- 
misarijatas skiria 7,000,000 
senų bolševikiškų rublių, 54-to- 
sios Lenino laidos, kuriuos ru
blius jau depozitavo padaužų 
sąskaiton. Dainos turi atatik- 
ti dvasią ir tipą lietuvių bolše
vikų legijono, kuris dabar yra 
o r gan i z u <) j am a s A m e r i k oj e.
Dainos, taipgi, turi būt parašy
tos taip, kad tiktų prie mar- 
šavimo ar laike atakų.

Stipriausis!
Tirščiausis!
G er iausis!

Saus Ole

<

Maskvai prašant Pa
daužų Kariškoji Kan- 
celerija skelbia ka
riškų dainų konkur
sų. Skiria 5,000,000 
senų bolševikiškų ru
blių dovanoms.

Padaužų Kariškoji kancele- 
rija, priimdama Sovietų vald
žios prašymą, kviečia visus pa
daužų poetus imtis darbo. Kan- 
celerijos užpakaly, kaip jau 
sakėme, guli didelė krūva ru
blių, kurių 5,(MM),(MM) bus iš
duota poetams už 
parašytas kariškas
(kompozicijų nereikia), o 2,- 
000,000 rublių bus palikta inu-į 
su pačių reikalams.

—K. K. V. P.

PILIE
i VettO 

25c.'’
• ','sort

Valka r Padaužų ambasado- 
tirti, kad vakar po pietų specia- rius Maskvoje gavo iš Sovietų

V
J*

Yra Sakoma
Išmintingam užtenka vieno žodžio 

Na, tai ve tas žodis 
“Taupykite!

Ir kad jum butų paranku depozituoti, tai 
šis draugingas bankas yra 

atdaras
Trečiadienio vakarus nuo 6 iki 8 vai.
šeštadienius — visą dieną — nuo 9 ryto 

iki 8 vakaro.

CENTRAL"“ BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

geriausiai
dainas

PI LZ E N B AUR 5$ 
Mm 
7.4'

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

Kodėl Laukti Paskutinės Minutės? 
Kodėl Neturėti Sau Šilimos Laiku?

Kodėl Mokėti Daugiau Pinigų Vėliau 
Skubiuoju Sezooo Laiku?

Kodėl laukti kol jum reikės mokėti 30 iki 40 nuoš. 
daugiau už medegą apšildymui? Kodėl nepadaryti to 
dabar ir sutaupyti visus tuos pinigus ir išvengti rupes
nio. Įsitaisykit apšildymą laiku. Nepaisykit dabartinio 
karšto oro, nes i 60 dienų jums bus jau malonus šil
tas namas. Jūsų pačių'naudai mes patartume jums 
veikti tuojau.
Pašaukit mus telefonu arba atlankykit musų ofisą, o 
musų inžinieriai, atsisėdę su jumis, mielu noru ap
svarstys apšildymo reikalus ir išaiškins jum, kaip 
galit Įsitaisyt šilimą savo namuose sekančiai žiemai, 
kad nesutrukdžius kasdieninių darbų. Visa, kas jum 
reikia, tai Įmokėti tik tiek, kiek galite, o balansą mo
kėti mažomis mėnesinėmis mokestimis duosim laiko

Veikit tuoj, nes žiema netrukus bus čia.

PRANEŠIMAS

Taigi neatidėliokit ilgiau.
Jeigu norite plentą įsitaisyt patys, tai musų inžinierius padarys planą ir išdėstys darbą 
taip aiškiai, kad net mažasis jūsų sūnūs galėtų padaryt darbą.
Mes paskolinsim jum visus reikiamus šiam darbui įrankius veltui.
Mes laikom taipgi visas, tvirtai garantuotas, reikmenis plumbingui sutaupinančiomis 
pinigus kainomis, ir parduodame jas taipjau lengvais išmokėjiniais. Atlankykit mus, 
pirm negu pirksit kur kitur, ir įsitikrinkit, kad mes esam tie žmonės, su kuriais jum 
parankiausia turėt reikalas.
Jus galit pasiteiraut apie musų patikėtinumą ir sąžiningumą pas ši patį dienraštį, ir 
jie rekomenduos jum pirkti reikmenas iš musų, ba jie žino musų sutaupančias pini
gus kainas ir teisingą pirkliavimą su lietuviais per pastaruosius 25 metus. Nusitarę 
atlankyt mus, bukit tikri, kad užeisit reikiamon vieton.
Musų vieta yra amt bloko tarp 21st ir 22nd Sts., pusės blogo ilgas geltonas namas, mū
rinis, su dideliu užrašu ant namų:

yra

Parduodam

In su rinam 
mobilius,

yra 
sa- 
ka-

JOSEPH VILIMAS

IETKIEWICZ£-tQF KONTRAKTOR1US
4556 So. Kockwell St., Chicago, III

$>
•'ra

Musų South Chicago Skyrius randasi prie
9300 Commercial Avė. Telefonas I visus departamentu.

baginaw 4847

M. LEVY & COMPANY 
2117-29 South State Street

Atdara vakarais iki 8 vai. Telefonai
Atdara nedėliomis iki 1 valandos po piet Saginaw 0642-0643-0644-0645

Mes Kalbame Lietuviškai

SIUSKIT PEK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
pataria Lietuvos bank»

Atsidaro nauja serija Crane B. L. Assoc. Rugpiučio 
(August) 4, 1929. Capital Stock šios bendrovės, yra 

$1,000,000. Galima prisirašyti dabar kasdie.
Skolinam pinigus ant 1-mų ir 2-rų morgičių.

(apdraudžiam) nuo ugnies, audros; taipgi auto- 
rakandus ir t. t. didžiausiose ir geriausiose 

kompanijose.
American Express Money Orderius; priimam

gaso, vandens ir elektros bilas kasdie.
Turinti neužbaigtus reikalus su F. Stasiuliu atšilau kykit pas 

mus. patarnausim dykai.

MORTGAGE BANKERSi A

RE AL ESTATE
4405 So. Fairfield Avė.

’bal ’ e®
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h i 1



NAUJIENOS, Chieago, UI. šeštadienis, Liepos 27, 1929

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Ne\vs Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chieago. III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chieago
$8.00 per year in Chieago

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
Mareli 7th, 1914, at the Post Office 
of Chieago, 111., under the act of 
Mareh 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
eago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

jungtinių'euroVos valstybių idėja.
Spaudoje buvo atkartotinai minėta apie Francijos 

užsienių reikalų ministerio Briand’o sumanymą steigti 
“Jungtines Europos Valstybes” Amerikos Jungtinių Val
stijų pavyzdžiu. Briand’as turįs jau pagaminęs ir planą 
toms “Jungtinėms Europos/Valstybėms” ir ketinąs jį pa
siūlyti apsvarstyti Tautų Sąjungai šių metų rugsėjo mėn. 
sesijoje. Jisai norįs, kad šių metų pabaigoje butų su
šaukta Europos valstybių konferencija padėti tai naujai 
organizacijai pagrindus. x

Kaip girdėt, Europoje ši idėja yra gyvai diskusuo- 
jama. Francijos ministerio sumanymui, sako, žmonės 
visur labai pritariu, bet valdžios abejojančios. Anglai 
esą priešingi, kadangi jie numatą, kad tas Briand’o su
manymas esąs atkreiptas prieš Ameriką, o su Amerika 
jie nenorį pyktis.

Tas sumanymas šiandie yra ne tuščia svajonė, bet 
atatinka praktiškus žmonių reikalus. Europos žmonės 
jaučia, kiek bereikalingų keblumų jiems daro daugybė 
valstybių sienų, kuriomis tas nedidukas kontinentas yra 
suraižiotas. Pasai, vizos, muitai, skirtingos valiutos, skir
tingi įstatymai — tai vis kliūtys žmonių judėjimui ir su
sisiekimui. Antra vertus, kiekviena valstybė rūpinasi 
savo teritoriją padidinti, savo sienas toliaus praplėsti, 
todėl jos visos bijo viena kitos ir ginkluojasi prieš viena 
kitą, o žmonės turi mokėti didelius mokesnius, kad butų 
kuo užlaikyti armijas. Europiečiams pavydu, kai jie mato, 
kaip Amerikoje 48 valstijos, susijungusios į vieną fede- 
ratyvę valstybę, tarpsta, apsieidamos be muitų sienų ir 
kitų Europai įkyrėjusių keblumų.

Kartu ir pats gyvenimas ruošia dirvą tokiam Eu
ropos valstybių susijungimui. Radio perduoda balsą už 
šimtų ir tūkstančių mylių, taip kad tuo pačiu laiku kele
to šalių žmonės gali iš vienos vietos girdėti skelbiamas 
žinias, koncertą arba prakalbą. O aeroplanai padarė 
i’viktili tiįį'ti įvairių šalių valstybėms tartis ir Lcoopei-uoti. 

kad butų netrukdomas susisiekimas tarpe šalių.'
Del šitų priežasčių Europos valstybių susijungimas 

į vieną didelę jungtinę valstybę jau šiandie yra pribren
dęs dalykas. Bet greitam jo įvykinimui yra dar ir dide
lių kliūčių. Pirma, negu tartis apie susijungimą, valsty
bės turi įsteigti tarp savęs draugingus santykius, o iki 
to kolkas dar toli šaukia. Bolševizmas izoliavo ir atskyrė 
nuo visos Europos Rusiją. Lenkijos imperialistams api
plėšus Lietuvą, tarp šitų dviejų šalių dar nėra diploma
tinių ryšių. Ištisos valstybių grupės (kaip, sakysime, Ma
žoji Antantė) yra sudariusios sąjungas prieš kitas val
stybes. Ir t.t. f

Dar daug darbo turės būt padėta, iki bus pašalinti 
šitie nesutikimai Europoje, ir tik tuomet žmonės ir val
džios galės eiti prie Europos Jungtinių Valstybių stei
gimo. Mes manome, kad šita idėja bus įvykinta, kuomet 
daugumoje Europos valstybių valdžią tvirtai paims į, sa
vo rankas darbininkų partijos.

UI .................

Apžvalga
TIKĖJIMAS IR NUSIŽE

MINIMAS.

Iš klerikalinio Lietuvos jau
nimo organo “P a v a s a r i o” 
“Draugas” persispausdino strai
psnį apie tikrojo kata
liko privalumus. Tarp ko kita 
tame straipsnyje sakoma:

“Visu pirma Bažnyčia iš 
kiekvieno, norinčio būti jos 
sūnumi, reikalauja tikėjimo. 
Kas netiki, tas tegul nū ne
bando vadintis kataliku! Tai 
bus tik skambus jnda<, dau
giau nieko. Bet tikėtu reikia 
į viską, ką Bažnyčia skelbia 
kaip tiesą. Negalima vieną 
dalyką priimti, o kitą atmes
ti. Kas taip daro, tas ir-gi 
dar toli gražu ne katalikas.”
Bet istorija rodo, kad bažny

čia (t. y. aukštesnioji katalikų į 
dvasiškija) skelbė daug dalykų,: 
kaipo tiesą, kurie vėliau pasi

rodė neteisingi. Katalikų bažny
čia viduramžiuose smerkdavo 
kiekvieną naują mokslo teoriją, 
kuri buvo priešinga “šventam 
Raštui” arba bažnyčios “tėvų’’ 
mokymams. Mokslininkus, ku- 
rie skelbdavo tas naujas teori
jas, bažnyčia persekiodavo, į ka
lėjimus sodindavo ir ant laužų 
degindavo. Bet šiandie visas pa
saulis, net ir patys katalikai, 
pripažįsta, kad tiesa buvo ne 
bažnyčios pusėje, bet tų mok
slininkų. »

Tai kaipgi gali protaująs 
žmogus tikėti į viską, ką bažny
čia skelbia?

Antras kataliko privalumas, 
anot to Lietuvos jaunųjų kleri
kalų organo, tai — nusižemini
mas. Jisai sako:

“Bet nesiduokime apgauti 
ne klaidatikiams pranašams. 
Pirmiausia žiūrėkime, ar jis 
nusilenkia prieš Bažnyčios 
valdžią. Tai tikriausias ženk
las pažinti, ar jis tikras ka
talikas, ar ne. Bedieviai ga
li kalbėti apie kilniuosius ti
kėjimo dalykus, bet savo šir

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ........................„...... $8.00
Pusei metų ......   4.00
Trims mėnesiams .........   2.00
Dviem mėnesiam ................. 1.50
Vienam mėnesiui ....................... 75

Chieagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........... ............ 3c
Savaitei ...............................  18c
Mėnesiui ............._... ........ .  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................... .. ..... $7.00
Pusei metų ............ ............... 3.50
Trims mėnesiams .............«... 1.75
Dviems mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui .............  .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose

[Atpiginta]
Metams ................ ....... ...... _ $8.00
Pusei metų   ....................... 4.00
Trims mėnesiams ....................2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

dyje jie neturi nusižemini
mo, kas juos ir išduoda.”
Vadinasi, katalikas turi ne 

tik i viską aklai tikėt, ką baž
nyčios valdžia skelbia, bet ir tu
ri būt jai nusižeminęs, pildy
ti kiekvieną jos įsakymą.

Bet kai anąmet Romos papa 
padarė konkordatą su Lenkijos 
valdžia, pripažindamas Vilnių 
lenkams, tai patys Lietuvos ku
nigai pakėlė triukšmą prieš pa
pą ir kunigų sukurstytos da
vatkos’ apdrapstė supuvusiais 
kiaušiniais papos atstovą Kau
ne, arkivyskupą Zecchini. ' Ar 
•tai buvo nusižeminimas ir pa
klusnumas ?

Nusižeminimas yra vergų ir 
baudžiauninkų, o ne laisvų žmo
nių dorybė!

KOMUNISTAI IR ŽMONIŲ 
AUKOS.

Kai lietuviai komunistai bu
vo sudarę “Komitetą šelpimui 
Lietuvos Baduolių”, tai buvo 
aišku, kad baduoliai iš to ko
miteto negaus nė vieno cento. 
Po “baduolių šelpimo” priedan
ga komunistai norėjo tiktai pa- 
sikolektuot daugiau pinigų sa
vo agitacijos tikslams, nes j se
nuosius jų fondus publika jau 
buvo paliovusi dėti aukas.

Atsirado ’tečiaus naivių žmo
nių, kurie komunistų žodžiais 
patikėjo, ir į “baduolių” komi
teto iždą per keletą mėnesių 
įplaukė didoka suma pinigų. Ko
munistų kolektoriai vietomis 
sugebėjo apgauti aukotojus dar 
ir tuo, kad jie sakė, jogei au
kos busiančios pasiųstos į Lie
tuva per S LA. centrą (taip jie, 
pav. daro kai kuriose vietose' 
Chicagoje). Bet kai komitetas 
gavo apie trejetą tūkstančių 
dolerių “baduoliams šelpti”, tai 
jisai staiga paskelbė, kad ba
duoliams Lietuvoje aukas įteik
ti negalima, nes, girdi, “fašis
tai” neleidžia. Ir todėl komite
tas patarė, kad geriausia bus 
tuos suaukotus baduoliams $3,- 
000 su viršum palikti čia Ame
rikoje, paskiriant juos kuriai 
nors komunistų ištaigai: “prieš- 
fašistiniam” komitetui arba 
Gastonijos streiko komitetui. O 
jei kurie aukotojai nenorėsią 
atiduoti savo aukas Amerikos 

komunistų komitetams, tai jie 
galėsią jas atsiimti, 'tik turėsią 
pristatyti kvitas, kurias jiems 
davę kolektoriai (bet ar kvitos 
buvo duodamos visiems aukoto
jams, tai klausimas).

Dabar pasirodo, kad kai ku
rie žmonės, davusieji aukų ko
munistų “baduolių” komitetui, 
jau ėmė atsišaukti. “Laisvėje” 
p. Mizara rašo:

“Šiomis dienomis vienas 
asmuo, aukojęs į KŠLB., pra
nešė, kad jo prisiųstąją au
ką mes perduotume tom įstai
gom, kurios remia Lietuvoje 
veikiantį ‘Centralinį Komite
tą’... Mes neklausėme (nepa
klausėme? “N.” Red.), bet tą 
auką grąžinome jam pačiam. 
Tai darome todėl, kad gerai 
žinome, jog ‘Centralinis Ko
mitetas’ remia ne baduolius, 
bet fašistų kliką, smaugian
čią Lietuvos liaudį. Fašistų 
nerėmėme ir neremsime.

“Kiekvienas darbininkas pri
valo atsiminti sekantį: tie, 
kurie ragina darbininkus au
koti per ‘Centralinį Komite
tą’, yra fašistų bernai...”

Taigi žmogus, norėjęs sušelp
ti Lietuvos baduolius ir tuo tik
slu siuntęs savo auką komunis
tiškam “baduolių šelpimo” ko
mitetui, ne tik savo tikslo ne
pasiekė, bet dar ir tapo įtrauk
tas į “fašistų bernų” sąrašų.

Kiti aukotojai, bijodami, kad 
Mizara jų taip pat neiškoliotų, 
veikiausia nedrįs nė atsiliepti. 
O tuomet geri žmonių pinigė
liai pasiliks “Laisvės” komisa
rų rankose.

Ne be reikalo “Laisvė”, kuri 
dar visai neseniai dejavo, kad 
jos “inžinas” einąs prie “susto
jimo taško”, dabar jau giriasi, 
kad “dabar ‘Laisvė’ finansiniai 
geriau stovi, negu by kada sa
vo gyvavimo istorijoje ”.

Kokia laimė, kad pasaulyje 

yra “fašistų”, kurie “neleidžia” 
surinktas iš žmonių aukas per
duoti tenai, kur jos priklauso!

ĮVAIRENYBĖS
Lietuvos Saharoj arai 

puola žmones

TILŽĖ. Iš Klaipėdos praneša, 
kad Kuršių Kopose (Lietuvos 
Saharoj) kelioms mergaitėms 
be vaikštinėjant pavandeniais, 
jas užpuolė didžiausias aras. 
Tik su dideliu vargu mergaites 
atsigynė arelio milžiniškų spar
nų kirčių. Kopkalnių užveizda 
tykojo po to tą arą nušauti, 
bet nesulaukė. Kitą dieną tas 
pats ar kitas aras užpuolė kelis 
vyrus, kuriuos jau ne tik spar
nais daužė, bet ir snapu ėmė 
kapoti. Vyrai pradėjo mušti 
arą lazdomis ir sužeidė. Pas
kui arui nukritus jį užmušė. 
Sparnai kai išakėti siekia 2.60 
metrų. Tai bus geras sieksnis.
Aras atiduotas Kauno univer
siteto zoologiniam muzėjui.

Del trumpos dresės su
simušė visa bažnyčia

VENECIJA. Italijoj kunigai 
yra uždraudę moterims nešioti 
trumpas sukneles. Vieną šven
tadienį į bažnyčių įėjo jauna 
mergaitė. Kunigas tuoj pažiurė
jo jai į kojąs, ir sujaudintas 
pasiuntė zakrastijoną ' išvesti 
lauk. Tas atliko savo pareigą. 
Mergaitė atsivedė brolį, ir kada 
zakrasti jonas pastojo kelią, 
brolis jį pertrenkė. Kiti parapi- 
jonai pribėgo talkon, ir bema
tant susidarė dvi partijos prieš 
dreses ir už dreses. ir mušis iš
siplėtė po visa bažnyčią, kad 
kunigas net mišę turėjo per
traukti. Policija mūšį išsklaidė, 
taip dresių klausimas ir liko ne
išspręstas.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marauette Park
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande 

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8I/2 X11 colių.

Svarui 20 centų ' 
Liniavota svarui ,40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai cxtra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se 

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės. 1

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liejimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš- 
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street' 

Chieago, III.

Blakių rinkimo sportas
Munchene, Vokietijoj, gyve

na vienas žmogus, kurs turi 
ypatingą pailinkimą prie blakių 
ir renka jų kolekcijas iš viso 
pasaulio. Jau turi surinkęs 40,- 
000 blakių rųšiiį, ir tvirtina, 
kad blakių yra 60,000 rųšių. Vi
soms jis davė vardus, o pačiai 
didžiausiai, 12 centimetrų dy
džio. jis davė savo pačios Li
žės vardą.

Ilgiausi pasaulio gele
žinkeliai

Ugiausis pasauly geležinkelis 
yra: Sibiro geležinkelis, kuris 
tęsiasi nuo Petrapilio ligi Vla
divostoko, 5,500 mylių ilgumo. 
Kitas — Amerikoje: čikago — 
Milwaukee — St. Paul 15,000 
mylių. Pati didžiausia geležin
kelio sistema Canadian Nation
al 22,000 mylių.

įrengti Radios

dėl vartojimo

$125.00 vertės užtikrinti Radios, po

puikiuose kabinetuose$137.50

$150.00 pilnaivertės

$168.00 Radio gatavi

dailus Radio įrengimas$180.00

’ $200.00 augštos rųšies Radio

Radio dailiausiame kabinete$250.00

augščiausios rųšies Radio$300.00

Radios už mažiau pusę kainos$395.00

puikiausi Radio setai$875.00

Dabar išparduodam visokiu
Amerikos Geriausių Isdirbisčių

RADIOS
Kaipo Krautuvių Sempelius Ir Demonstratorius 

Už Dar Negirdėtai Žemas Kainas!

$65.00
$98.00
$87.50

$110.00
$122.00
$137.50
$150.00
$175.00
$190.00
$495.00

Taipgi daugybe kitokių panašių Largenų ant Radios, kuriuos visus 
sunku čia surašyti.

Atsilankykite tuo jaus į šias Didžiausias Lietuvių Krautuves (’hi- 
‘ cagoje ir pasirinkite vieną iš minėtų Radio, nes dabar turite didžiausią 

progą savo gyvenime įsigyti gerą Radio, iš pilnai atsakančių krautuvių, 
su pilnu užtikrinimu.

Lengvus Išmokėjimus Suteikiame Visiems '
' f, . . . \
Pristatome ir įrengiame namuose per musų patyrusius 

Radio mechanikus veltui.

t^rythING ForThe HOMES vt
4177-83 ARCHER AVĖ. coli. RICHMONO ST.

4177-83 Archer Avė
Cor. Richmond St.

Lafayette 3171

2536 -4OvW. 63 rd ST. <5 MAPLEVVOOD AVĖ.

2536-40 W. 63rd St 
and Maplewood Avė.

Hemlock 8400

Kaip miršta didieji iš- Dort" h-vė prisiėmusi sau au-
radėjai '

Nesenąį Detroite mirė žino
mas automobilių “Buick” išra
dėjas inžinierius D. D. Buick. 
Jis prieš 28 metus turėdamas 
100,000 dolerių kapitalo, drau
ge su inž. H. Fordu atsidavė iš
radimams, būtent jie sumanė 
išrasti vežimą, kuriuo galima 
butų važiuoti be arklio. Paly
ginti nesenai, 1903 m. Fordas 
pirmas išrado savo automobilį 
ir suorganizavęs “Detęoit Au
tomobile Co.” su 30,000 dolerių 
kapitalo. Tačiau tais pat me
tais Buick buvo tik 100,000 do
lerių išleidęs daugiau nieko. 
1904 m. Buick išrado kur kas 
tobulesnį automobilį už Fordo, 
nes pastarasai vos kelias my
lias slinko, o “Buick” nuvažiuo 
davo 68. Atsirado biznierių, 
kurie jo išrastąjį automobilį 
rėmė. Buick pasidarė žinomas 
visam pasauly, tačiau “Durant 

tomobilių dirbimą greit atstu
me patį išradėją ir šis. kurį lai- 

1 ką dirbęs žibalo kompanijoj ir 
dar kai kur, nusigyveno.

Buick mirė vienoj Detroito 
lūšnoj turėdamas 70 metų am
žiaus. Gyveno prietelių palaiko
mas kaip visiškas beturtis. 
Tuo tarpu Fordas, jo draugas, 
turtingiausias pasauly žmogus.

Atėjo Kultūra No. 6 ir 7. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 45 centai.



naujienos, Chicago, m

ĮVYKS

su savo paveikslu prisiųsti ją Kontesto 
Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, 
kad butų galima padaryti “cut.”

mantinis žiedas (nuo “Naujienų”) Tr 
$100 pinigais (nuo Romuvos Teatro).

ANTRA DOVANA BUS $50; TREČIA 
--$25, ir KETVIRTA - $10. .

Taigi keturios gražuolės turės progos 
gauti dovanas konteste. Todėl kviečia
me visas Chicagos ir kitų miestų lietu
vaites gražuoles (nevedusias) kaip gali
ma greičiau užsiregistruoti. Laiko beli
ko mažai.

Kiekviena, kuri nori konteste daly
vauti, yra prašoma išpildyti šio skelbi
mo kampe telpančią aplikaciją ir kartu

Prie “beauty” kontesto prisideda ir 
“Romuvos” teatras, kurio atidarymas 
Įvyks rugpiučio 18 d. Laimėjusi “Nau
jienų” piknike gražuolių kontestą mer
gina bus pavadinta “panelė Romuva.” 
Teatras “Romuva” skiria laimėtojai, 
kuri gaus pirmą dovaną “Naujienų” 
piknike, dar šimtą dolerių nuo savęs, ir 
taip pat tai gražuolei bus suteikta gar
bė dalyvauti iškilmingam “Romuvos” 
atidaryme!

PIRMA DOVANA TOKIU BUDU 
BUS $200 — šimto dolerių vertės dei-

Rugpiucio-August 4,1929 
ČERNAUSKO DARŽE

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI 

1739 South Halsted Street , 
Chicago, Illinois.

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuoliu 
konteste. Esu .................  metu amžiaus; .................  pėdu ..........

colių ūgio; sveriu ...... ...\....... svarų. Gimiau ................................
»

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

Vardas pavardė ............................... -....................................... .........

Adresas ..............................................................................................

LAIMĖTOJA GAUS 8200.00!

• * GRAŽUOLIU ■*—



NAUJIENOJ, Chicago, UI

Tarp Chicagos 
Lietuviu

vininkams, kurie priguli prie 
šios organizacijos.

Svarbu yra ir tas, kad pa
tyrę 
randasi 
ryto iki

Na tai išvažiavo i <• 
Viskonsę

kad 
lenktynės buvo 
ir “džiodžei” j 
“indžionkšeną” i 

buvo toliau tę-

darbininkai 
ant vietos i 
9 vakaro, 
mokestis 

ganizacijos tokia: 
$3. trim metam 
kiem metam $10. Kiekvie
nas namų savininkas lengvai 
gali prigulėti prie šios orga
nizacijos. — r.

visuomet 
ofise, nuo 9

prie šios or- 
metams — 
—$7; pen-

Naujienų Kontesto 
Gražuolės

S. and S. Hardware 6426 
Cottage Grove $3 vertės daik
tai. Visų dovanų sudėta už 50 
dolerių. Kliubas stengias, kad 
butų ir gera ir naudinga.

Važiuojant žiūrėkite Kean 
Avė- ligi 95 st. po dešinei ant 
95 st. bus saina. Kurie neturi
te mašinų, tuos už dyką nu
veš p. Budriko didelis t rokas. 
Trokas lauks ant Cicero ir Ar
cher avė. kai 11 vaL Trokas 
bus paženklintas kliubo ženk
lais.

..... .......... .. «■,,.—»----- ■ ">"

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pradės prižiūrėt orlai
vių laukus

terys nuo 16 metų iki 25 m. dykai, 
o nuo 25 iki 30 metų už $1.00 įsto
jimo. Senesni — pagal 
nurodymų. Atsiveskite

konstitucijos 
naujų narių.

Valdyba.

Woodlawn Dženitorių 
— basket, liepos 28, i 

ant 95. Tėmykit saines už 
Avė., nuo Archer ir Cicero 

Budriko dideli trokai veš i 
išvažiavimo už dyka, kurie 
savo automobiliu 11 valandų.

Kviečia Kliubas.

išvažiavimas 
Forest Pre-

i.

2.

3.

seves 
Kean 
Avė. 
vieta 
neturi

4.

5.
6.
7.
8.
9.

perspėjimai

perspėjimai

perspėjimai

ren-

ren-

ren-

šeštaęlienie, Liepos 27, 1929
*'?*!*?> * * ■ »1 » ! 1 >

Skaitome laikraščiuose, 
Capone šunų 
sutrukdytos, 
Rush davus ‘ 
šunų lenktynės 
siamos-

Istorija kartojasi ne tik įvy
kiais, bet vietomis ir vardais. 
Tik šiandien išvažiavo į Wis- 
consin trims savaitėms atosto
gų J- J- Čeponis ir V. Rušins- 
kas. Čeponis jau arti savaitės 
atostogavo Michigan ir vakar 
butų išvažiavęs į VVisconsin 
toliau atostogų tęsti, bet turė
jo luktelėti vieną dieną kol 
Kušinskas sutvarkė savo ato
stogų laiką, arba taip sakant, 
davė Čeponiui injunkciją, ir 
Čeponio “racingas” savo' auto
mobiliu i Visconsę buvo toliau 
tęsiamas. Ar ne panašus atsiti
kimas tarpe Čeponio ir Ručins
ko, kaip tarpe Capone ir Rush?

Čeponis ir Rušinskas yra vy
rai be ydų, tad tikimės, 
naujų “injunkšenų“ jiems

kad
ne-

Town of Lake

Budriko vardą visi gerai 
žino iš jo garsios muzikalių in
strumentų krautuvės 3417-21 
So. Halsted St.

—Kviečia lotas

Roseland

. Pereitą sekmadienį užsimušė 
wesit side aerodrome vienas la
kūnas ir jo žmona. Ištyrus su
dužusį orlaivį rasta, kad jis pil
nas purvų, apleistas, niekuomet 
nevalytas, ir orlaivio uodegoj 
rasta net paukščio lizdas su
suktas. Ketverge speciali komi
sija revidavo lakstymo laukus 
ir rado reikalo uždėti aštria 
priežiūrą.

North Side. — šeimyninis Vaka
rinis Išvažiavimas, rengia North 
West Sidės Liet. Polit. Kliubas, 
įvyks 27 d. liepos, Dambrausku far
moj, netoli Willow Springs. Kliubas 
duos vakariene ir minkštus gėrimus 
veltui. Kviečiami visi susirinkti 
prie svetainės, 1644 Wabansia Avė., 
kaip 3:30 po pietų. Nuo ten visi 
kartu važiuosime ant ūkės.

Kelrodis: Važiuokite Archer Avė. 
iki černausko daržo, už černausko 
daržo pirmas akmeninis kelias po 
dešinei sukasi i vakai-us. Tuo keliu 
pavažiuoti kol pervažiuosite du til
tus. Tuomet rasite paženklintų far- 
merska kelių po kairės, kuris veda i 
Dambrauskų ūkę. Komitetas.

. rr..— ----------------------- —

ISTOKIT DABAR
Veltui legalių patarimas visuose 
reikaluose.
Veltui 5 dienų 
dauninkams.
Veltui 30 dienų 
dauninkams.
Veltai 60 dienų
.dauninkams.
Veltui Notaras.
Gaukit sau paskolas pigsne kaina.
Gaukit apdraudų pigesne kaina.
Gaukit sau anglis pigesne kaina. 
Grupė advokatų visuomet patar
nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.
METAMS $3 METAMS

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue

$3

taipžodis “patarnavimas” yra 
senas kaip ir pats pasaulis. 
City of Chicago Landlords Asso- 
ciation, Ine., 1650-52 So. Asb-
land Avė., teikia labai gerą ir 
mandagų patarnavimą namų sa-

P-lė Marie Adams
P-lė Adams yra, taip sakant, 

nauja chicagietė. Gimė ji Ru
čine, Wis. Kiek paaugėjusi /per
sikėlė gyventi į Chicagą. Ji 
yra graži ir šauni 
Tie, kuriems teko 
tvirtina, jog ji turi 
kontestą laimėti.

mergina. 
ją matyti, 

daug šansų

Northside

Policijai pavojus 
ir namie

lauke

pat

Rytoj, liepos 28 d. Golden 
StarieČiai loš besbolą su Mar- 
quette Moroon.

Sage park prie 55 St. ir 
Western Avė.; pradžia 3 
po pietų.

StarieČiai išvažiuos nuo 
kliubvietės 1:30 po pietų.

Tai 'reiškia susikibs Roselan- 
dar su Marquette. Abudu bes- 
bolo jauktai geri ir pagarsėję 
tarp Chicagos lietuvių.

Manoma, kad bus gražus lo- 
šys. Apie lošio pasekmes teks 
vėliau pakalbėti. —N.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Greitjurgis, V.
Grinius, Edna
Pa niekai tėnGuinauskienei, 
Geruliui, J.
Hartman, C.

Krauciunui, A.
Klova, D.
Kavaliauskas, J

K.

pa-savo 
tarnybos 

Elhenicky,

Ketverge peršautas 
čios kątik grįžęs iš 
policininkas Gito 
5445 So.|Wincester avė. Po tar
nybos jis su pačia išvažiavo 
pasivažinėti, pati supyko, kam 
jis pergreit važiuoja ir grįžus 
namo paėmė jo šautuvą ir spu
stelėjo į vyro galvą. O reikia 
žinoti, kad policininkų ir pačios 
moka tropyti. Taip Otto ir bai
gia savo dienas German Dea- 
coness ligoninėj.

S. L. A. 251 kp. Didelis išvažiavi
mas. Šiuo pranešame Chicagos ir 
apielinkes lietuviams, kad S. L. A. 
251 kp. rengia dideli išvažiavimų. 
Jis įvyks nedėlioj, liepos 28 d., Mont 
Forest, III. girioj, kuri randasi prie 
87 St. ir Maple Avė. — tik viena 
mylia nuo Keane Aye. i vakarus. Gi
ria labai pavėsinga ir kiekvienas 
atsilankęs galės smagiai laikų pra- 
elisti ir pasilsėti . Čna yra grindys 
dėl šokių, todėl suvažiavę galės link
smai pasišokti. Bus gera muzika. 
Taigi malonėkite visi atvykti, o mes 
pasistengsime kiekvienų kuogeriau- 
siai patenkinti.

Kviečia Valdyba.

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys šiuos 

kuponus The Landlors Association 
ofice pirm rugsėjo 1, 1929, gaus na
rystės teises už $2.
Vardas ........................................................

Adresas .....................................................
City of Chicago Landlords 

Association 
4650-58 So. Ashland Av. 

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

Biblijos' Studentai
Turėsime gražų programų

per Radio

N E D Ė L I O J

2923
panelei

Tokia suknelė yra

Sanitary Board išlei
džia bonus

Dr. V. Kudirkos Dr-jos išvažiavi
mas, j Justice Hills miškus, sale 
černausko daržo, 28 d. liepos. Bus 
puiki muzika šokiams. Važiuoti rei
kia Archer Avė. karais iki Justice 
Park ir nuo Černausko daržo pasi
sukti po kairei i pietryčius.

Komitetas.

Liepos 28 d., 1929,
iš stoties

The Watch Tower Radio

W-0-R-D

sporto 
būtina 
moky-

12 ir

Distrikto board of trustees 
autorizavo pardavimą bondų 
$10,650,000 vartos visokiems 
Chicagos sanitarijos reikalams.

Susisiekimo klausimai

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

202
Chicago, III.

meters ir 1480 kilocykles.

2923 — Jaunutelei 
suknelė, 
kiekvienai panelei kuri lanko 
kla arba dirba kur nors.

Sukirptos mieros 6, 8, 10. 
14 metų amžiaus.

i
Norint gauti vieni ar daugiau virš 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
i centų. Galima prisiųsti pinigus 

arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškūs reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Pradžia lygiai nuo 2 vai. iki 4 
po pietų, Chicago Daylight Sav-i 
ing Time.

SpedalleiM chroniškų u aaujn U
rq. Jai kiti negalėjo jumis iigydytl, atallan 
kyklt pas mane. Mano pilnas iėegzaminavi 
rnas atidengs jūsų tikru ligą ir jei aS apsi 
tmsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei 
kit pas tikru specialistu, kuris neklaus jutų 
kur ir kas jums skauda, bet pato pasakyt po 
galutino itegzaniinavlmo—kas jums n

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

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

nuo 10 Iki 1 po pietą.

St

1 p»

DIDELIS

IŠPARDAVIMAS

Morning Star Kliubo išvažia
vimas.

Rytoj, liepos 28 d., 8:30 vai- 
ryto Morning Star Kliubo na
riai ir jų draugai, visi susiren
ka prie kliubo, 1652 N. Damen 
avė. ir visi sykiu su automobi
liais važiuoja į miškus praleis
ti nedėldienį ant tyro oro. Iki 
šiol jau yra užsiregistravusios 
67 ypatos. Yra tikimasi, kad 
viso daeis iki 150 asmenų ar 
daugiau. Kaip jau iš praeities 
žinoma, tai Morningstariečių 
išvažiavimai buvo gan skait- 
’ingi ir pasekmingi, to tikima
si ir dabar.

Taigi visi tie, kurie manote 
su Morning Star kliubieeiais 
sykiu važiuot, bukite ne vėliau 
kaip 9 vai- ryto prie kliubauzės.

Truputis apie 
ning Star 
nepasilieka,
kaip Kliubas turi įrengęs savo 
nariams sportą 
įrankius, 
gas, kumštynėms
ristynėms minkštą 
baseboli n inkams 
forma su > 
kinis.

Morning 
io jauktas 
tais yra

sportą. Mor- 
Kliubas sporte irgi 

Jau senas laikas,

Liutkus, K. J.
Nabeekienė, S.
Majauskas, K.
Pucela, J.

Skurkiui, P. 
Petronis, A. 
Shakienė, A. 

xSkukowski, A.
Šlakus, M.
Wenckus, J. 2 
Wenckienė, Z. 
Wasili'enej, P. 
Žalis, J. 2 
Zmuidznas, Dr. S. 2 
Žukas, A.

t

Kasoma, kad gatvekarių su
tarčių reikalai pereis 'tik nuo 
kompanijų susitarimo, tai yra 
Chicago Railway ir Chicago 
City Railway kompanijų. North 
Shore and Milwaukee railroad 
tarnautojai vakar nubalsavo 
atmesti naują kompanijos pa
siūlytą algų ir darbo sutartį. 
Tarnautojai yra nariai Amal- 
gam. Assot. of Street and Eleę- 
tr. Railway Empl. of America.

PRANEŠIMAI

Jasulaitienei 
Bartašienei 
Marmakytei 
Dirdienei

Vilimienei
Dagiliui
Siušaitei

Bus malonu pasiklausyti link
smos muzikos, giesmių ir kal
bų. Kalbės F. Zavist ir bus pa
sikalbėjimas šviesanešio su Nau- 

jjadieniu temoje: Teismo Diena. 
Kas tik yra gyvas, tai klausy
kitės šios' programos.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted 9t., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No----------- —
Mieros ..................... . p«r krutinę

(Vardas ir pavardė)

^Adresas)

(Miestas ir valst.)

Puikus išvažiavimas i Justice Mills Miškus

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

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

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

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

kur buvo $400.00
Zenith Radios kur buvo $510.00

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

rantuojame per 2 metus.
Lengvais išmokėjimais duodame 

visiems be jokio nuošimčio. 
Pirkite dabar sau puikiausia Ra- 
dip ir sutaupikite daug pinigu.

GENERAL RADIO
STORE

lavintis visus 
kaip tai: sunkias vo- 

peštynėms, 
mat rasą ir 
likią uni-

pirmos rųšies įran-

S t ar Kliubo basebo- 
nors tik šiais me- 
s u organizuotas, bet 

iki šiol savo loštuose lošiuose
65 nuoš. išėjo laimėtojais, kas 
rodo geras pasekmes pirmų 
metu jaukto gyvavime.

— XYZ.

Elektros ir Radio 
Inžinieriai

LIETUVIAI SAVININKAI

3856 Archer Avė.

Woodlawn dženito 
rių išvažiavimas 

liepos 28 d.

Phonc Lafayctte G195

Parduodam
1-mus MORGIČIUS

mokam

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St

Phone Canal 1678

Tai antras basket išvažiavi
mas į Forest Preserve miškus 
palei 95 st., kur kitą syk viek
šniškių kliubo važiuota. Pro
grama bus įdomi ir užimanti. 
Svarbesnės dovanos bus šios:

$20 auksinis laikrodis dova
na nuo Feinberg and Nieder

[Pacific and Atlantic Photo]

Chicago. — Virgil Litsinger, 
paskilbęs banditas, kuris tapo 
pasiųstas į Leavenworth kalėji
mą 25 metams.

DRAUGIŠKAS

PIKNIKAS
NEDĖLIOJĘ,

Liepos-July 28 d., 
VVashington Heights Ąžuolyne 
Rengia S. L. A. 178 KUOPA 

Pradžia 9 valandų ryte. 
Inžanga visiems veltui.

Išlaimėjimas už rovimo ir sodinimo 
grybą, taipgi bus parodyta kaip Lie
tuvoje piešia plėšima. Taipgi daug 
kitų įvairenybių. Privažiuoti gali
mu i 07 St., vieta randasi tarp Vin- 
sennes Avė. ir 111 St. Morgan I’ark.

Kviečia visus VALDYBA,....

Juknienei
Vitkienei
La t u siusk i e-

IŠVAŽIAVIMAS
BASKET PIKNIKAS

Nedėlioję, Liepos-July 28, 
lonio darže, rengia šv. Kazimie
ro Draugija. Pradžia 11 vai. 
te. Bus gera muzįka ir kiti 
marginimai. Įžanga dykai.

Kviečia 
šv. Kazimiero Draugijos 
Pikniko rengimo k-tetas.

Sve-

ry-
pa-

Roseland. Roselando Lietuvių 
Kliubų ir Draugijų Savitarpinės Pa
šalpos Susivienijimo nariai ir narės, 
kurie paėmėte išvažiavimo tikietus 
platinti, nepamirškite sekantį sek
madieni, liepos 28 d., Wildwood miš
ke sugražinti Komisijai juos išvažia
vime. Komisija.

Roseland. Roselando Lietuvių 
Kliubų ir Draugijų Savitarpinės Pa
šalpos Susivienijimo nariai-rės Susi
vienijimo reikalais kreipkitės šiuo 
antrašu: Jonas Tamašauskas, 138 E. 
110 St.

North Side. — S. L. A. 226 
rengia draugiška išvažiavimą 
fersono girias, nedėlioj, liepos 
Pradžia apie 1 vai. po pietų, 
narių privalumas yra dalyvauti iš
važiavime ir paraginti draugus. Ko
misija kviečia visus šios kolionijos 
lietuvius skaitlingai atsilankyt.

— Rengmo Komisija.

kuopa 
i Jef- 
28 d.
Visų

ŠALĘ ČERNAUSKO DARŽO

Sekmadienį, 28 d. Liepos-July, 1929 
Rengia Dr. V. Kudirkos Dr-ja

Bus puiki muzika šokiams ir įvairus pamarginimai, taipgi gėrimų ir 
užkandžių.

P. S. Važiuoti reikia Archer Avė. karais iki 79 St., Justice Park. 
Černausko Daržo ir pasisukti i pietryčius po kairei.

KOMITETAS.

Kliubo auksinė penkinė.
Auburn Fancy Goods Store 

3325 Auburn avė. $5- lempa 
dėl lovos.

J. J. Balis 1143 E. 43 St. 
$3. vertės daiktas.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

Vyrų ir Moterų Apšvietos draugy
stės susirinkimas ir išvažiavimas 
įvyks nedėlioj, liepos 2Š d. Išvažia
vimas bus Svelainio farmoj. ’ Nariai 
malonėkite atsilankyti j susirinkimų 
anksčiau, kuris prasidės 11 vai. iš 
ryto ir baigsis 12 vai. dienų. Užbai
gė susirinkimų važiuosime visi pasi
linksminti minėto j farmoj.

Ta dienų nauji nariai bus priima
mi į musų draugystę vyrai ir mo-

Maliauskienei 
Navickui 
Vaicekauskie-

Griciui

25186—J. Mikalajūnui
15612—A.
25185 - M.
15621—M.
23656—A.
25196—T. Bluhm.
25079—Rozalijai Auksorienei 
25080—Aleksandrai Pirutienei 
25084—Petronei žičkienei 
25091—Juozapui, Kazimierui 

Ūseliui
23639—Mortai
25095—Baltrui
56629—“Mortai

144—Antanui šepikui
25109—Danieliui Puronui
25112—Juozapui Mukonui 
25114—Onai Marmaitei 
25115—Marijonai 
25116—Liudvikai 
25117—Marijonai 

nei
25118—Uršulei Kazlauskienei
25119—Petrui Ziukui 
25120—Onai Niaurienei 
25121—Uršulei Bružienei 
25124—Uršulei Mičiudaitei 

(Mederto)
25125—Juozui Opulskiui 
25126—Stefanijai Vaišnorienei 
25127—Zosei Bezenienei 
25128—Mari jonai Šimkienei 
15598—Zofijai 
15608—Pijušui 
25176—Uršulei 

nei
25188—Juozui
15617—Antanui Stuikiui
15641—Barborai Legienei 
25189—Emilijai Čepaitytei 
23659—Kaziui Šoparui
15626—Magdalenai Laugminie- 

nei -
15632.—Petronei Valaitis
15645—Petronėlei Petrauskie

nei
15637—Liudvikai Junevičienei 
15638—-Mykolui Ripkevičiui 
15639—Domicėlei Vasiliauskie

nei
15642—Antanui Bagdonui 
25193—Stasei Bakanavičienei 
15636—Liudvikui Žukauskui 
15640—Kazimierai Jakubaus

kienei
15625—Barborai Milaitei
15629—Juozui Navickui
15634—Onai žiugždienei
25192—Marijonai 

nei
25198—Domicėlei 
25194^Jonieškai 

kienei
25199—Adolfui Leipui
56624—Aleksui Karinauskui

Dobravičie-

Juduitienei
Muraskaus-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

MES MOKAME CASH

S60.00
Už Lietuvos 5% Bonus

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

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

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The VViersema State Bank
Raportas

11108-10 Michigan Avė.
stovio užbaigus Birželio 29, 1929, padarytas Viešų

Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI
DiscountsLoans and 

Overdrafts 
U. S. Government Investments .........
Municipal and Corporation Bonds ....
Banking House (Eąuity) ...................
Furniture and Fixtures .....................
Cash on Hand and Due from Banks 
Other Sundry Resources ......................

Totai Resourses

ATSAKOMYBĖ
Capital Stock ..................
Surplus ...............................
Undivided Profits ........
Reserve Account ...........
Dividends Unpaid ...........
Deposits .............................
Due to Banks ..................
Other Sundry Liabilities

Totai Liabilities

. $3,010,171.82
1,218.54

103,853.20
628,187.60
168,600.00

19,749.00
492,293.21

5,009.52

$4,429,082.89

$200,000.00
200,000.00
134,450.66 

. 39,611.70 
.... 4,056.00
3,828,985.74

11,113.20
,.. 10,865.59

$4,429,082.89

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Virš 20 milijonu žmo
nių mokesnių

Federalio teisino įstaigose! 

patirta, kad Sanitary District 
trustees laike viešpatavimo bu
vusio prezidento Timothy Cro- 
we išaikvojo daugiau kaip $20,- 
000,000 taksų mokėtojų pinigų..! 
Pagamintas amendmentas ir 
papildoma bila, kaltinanti tri-Į 
jų metų laike varytą konspira
ciją lėšoms aikvoti. Kaltinami] 
pats Crowe, jo 7 trustees, ko
roneris Bundessen ir beveik; 
kiekviena kompanija, kuri tu-į 
rėjo kontraktus to distrikto 
darbams atlikti. t

Ypatingai įtariami darbai 
moskitų naikinimo, garsinimų 
ir McCormick kelio konstrukci
jos. Algų išmokėjime susekta 
daugybė netikrų vardų, kur 
mokėta neva tarnaujantiems 
advokatams, kurie gaudavo al
gas iš kitų skyrių ne vien iš 
teisių skyriui skiriamų sumų. 
Tokių zuikių susekta pakilus 
nuo 21 laike 1924 metų ligi 
109 laike 1928 metų. Katego
riškai apskaitliuojant randama 
kad $12,000,000 suma yra iš- 
aikvota vien tik per trustees 
konspiraciją.

teisėjas Lyle. iškilmingai susi
taikė ir su vaikais bei juos areš
tavusiu poliemonu. “Seržante, 
tamsta esi <tų vaikams draugas, 
kaip ir aš esu”, šypsodamosi 
kalbėjo Lyle nuo savo suolo. Pa
spaudė ranką seržantui Green, 
seržantas Green paspaudė ran
kas 9 vaikams, kuriuos jis bu
vo areštavęs už bolės lošimą, 
advokatas pasispaudę rankomis 
su visais, ir pagarsėjusioji by
la policijos su vaikais ir teisė
jo su teisėju skaitoma baigta.

Chicagos Universitetas 
gavo vėl fondą

Filantropo Samuelio Deutsch 
draugai sudėjo $177,000 dova
ną, įsteigimui atmintinės foii- 
dacijos, kuri gelbėtų filantro
pijos ir socialės administraci
jos studentams.

§9,965,000 kasmet lab
darybei

Chicago Community Trust 
išleidžia kasmet dėl 68 labda
rybės įstaigų, kurių 63 yra pa
čioj Chicagoje, po arti dešimts 
milijonų dol. Mokyklos ir kole
gijos 1928 m. gavo $26,999 de
vyniolika ligoninių $25,392, trys

Munšainas su gesolinu 
nesimaišo

DR. HENRY
DENTISTAS____

Danties £
Ištraukimas r
BE
SKAUSMO

senių ruimai $13,714 ir itaip. to
liau. Chicagos visų labdaringų 
įstaigų turtas, neskaitant baž
nyčių arba įstaigų palaikomų 
taksomis, siekia apie $480,- 
000,000.

________Graboriai________
Phone Boulevard 4139

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ.

Phone Grovehill 0204 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N. 
NAPRAPATHfi 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago. IU -------- o--------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Jva.
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS*

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

------- y. - I I !■!■! I I

CLfiSSIFIED APS.
Educational

Mokyklos
SPECIALIAI Vasaros Kursai pra

dedant Liepos 22. Žadantys balsai 
priruošiami Koncertams ir Operai 
Numažintomis Vasaros Kainomis. 
Nustatymas balso yra Speeialumas. 
Balso išbandymai — 1 iki 3 po piet 
ir 6 iki 8 vakarais.

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

IR VEDĖJAS 
Suit 600 

Lyon & Healy Bldg 
Pilone Webster 7188

Apribotas skaičius mokinių 
priimama.

Telefonas Canal 0464

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street 

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

ATOSTOGOS
nuo birželio 28 dienos' iki rugpiučio

1 dienai.

PAMOKOS
prasidės rugpiučio 1 diena
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais.

Advokatai

Kane County teisėjas Olney 
Allen iš Aurora teismo pareiš
kė, kad nuo šiol bus areštuoja
mi ir baudžiami kiekvienas, 
kurs važiuos išsigėręs. “Mun
šainas ir gasolinas nesimaišo”, 
jis pareiškė. Kada asmuo bus 
nubaustas ir atsėdės savo ter
miną, tada jis būdamas įsigė
ręs verčiau nutars išsimiegot 
pirma negu sės į karą.

Ketverge automobilių 
aukos

Don.iki Cuttlle, 5 m. vaikas 
iš 8007 Paxton avė. užmuštas | 
troko. Vežikas Echiard Zurano- 
ski suimtas tardymui. \

1 honin.s McGoey, 46 m. amž. 
mirė nuo automobilio sužeidi
mo.

Jonas Tomsz, 43 m. iš 1933 
Wesit 33rd st. mirė nuo žaizdų 
automobilio sužeistas.

Mrs. Justine Kropitlavvski, 72 
m. amž., iš 914 Elston st., mi
rė automobilio sužeista.

John Bozik, 22 m., iš 5022 
Northcote st. mirė nuo žaizdų.

Su tais Cook County nuo šių 
metų pradžios automobiliais už- į 
muštųjų skaičius jau pasiekė 
461.

Teisėjas Lyle susitaikė
Praneša naujieną, kad daug 

priskandalinęs Lyle, miesto tei-1 
sėjas, pažadėjo ramiai ateiti į j 
Comerfordo, kriminalio teisėjoj 
kamerą ir maloniai liudyti, vi
sa ko tik jį klaus. Ne gana to, j

6319 So. Halsted St.
Vienos durys J Šiaurę nuo elevatorio. 
Atdara nuo 8:30 ryto iki l) vakaro. 

NedolioiniH iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5 '

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystes socialiu lijru. viduriu ir 
nervinio pairinio srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtaa ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIKŠTA’ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

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

b. , ..........—.. ..  ,■■■■■■■■ ,

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U š E R K A
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, IU.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

IGN. J. ZOLP

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite'3.
Pfęspect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį 
—?—o--

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

' Laidotuvėse pa
tarnauju geriau 
ir pigiau, negu

į kiti todėl, kad
I priklausau prie 
grabų išdirbys- 
tės.
1616 W. 46th St. 

Telefonas
Boulevard 5203 -
1327 So. 49 Ct. 

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

ŽMOGAUS
AKIS

dalikatnas sudėjimas,

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1310
Vak: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

jog 
jos

Phone
Hemlock 9252

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

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamą kainą.

- Koplyčią duodu veltui
i Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dieną ir naktį.
8757 Houston Avė.

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

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

Metinės Sukaktuves 
Ona Žiogienė 

I‘o tėvais Beniušaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 28 dienų, 2 valandą ryte, 1928 

m., sulaukus apie 39 metų amžiaus, gimus Lie
tuvoje, Kauno rėdybos, Mažeikių apskričio, Kul- 
šėno kaimo, Sėdos parapijos ir pašto. Paliko 
dideliame nuliudime vyrą Vincentą ir dukterį 
Julia 12 metų. Taipat paliko brolį Aleksandrą 
Beniušių ir puseseserę Veroniką Buzveitienę 
Amerikoje, Lietuvoje paliko du broliu, Justi
ną ir Juozapą, seserį Zuzana ir senus tėvelius. 
Tapo palaidota liepos 31 dieną, 1928 metais, 
Švento Kazimiero kapinėse.

Atminčiai metų sukaktuvių nuo dienos mir
ties, bus atlaikytos gedulingos pamaldos Švento 
Jurgio parapijos bažnyčioj, liepos 27 dieną, 8 
valandą iš ryto. Kviečiami yra visi draugai ir

pažįstami dalyvauti šiose pamaldose už Onos sielą. Mes velionės 
neužmiršome ir neužmiršime kol gyvi busime. Ilsėkis ramiai mu
sų brangioji šaltoj šios šalies žemėj, gal neužilgo ir mes ten ateisime.

Nuliūdę liekame, 
VYRAS, DUKTĖ IR GIMINĖS.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auhurn Avė. Tel Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

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

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vak nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tek Victory 05G2 

Vak 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

J. P. WA1TCHUS
ADVOKATAS

, Nuo 9:30 iki 1 vak
127 N. Dearborn St.

Room 928 
Tel. Fran'klin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

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

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

*3147 S. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvįrtadienio

i ■ ■ ■ Phone Canal 6222 į

DR. S. BIEŽJS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
CHICAGO, ILL,

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukęe Avė.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-S

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. prospect 3525.

Telefonas Yards 0994 ,

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8200

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20'metai 

OFISAS.
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phonę Midway 2880

i Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vak vak.
Local Office: 1900 S. Union Avė.

i Tek Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimui dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

J. S. RAJMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PA1NTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisėm 

senus namus.
Padirbant pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antru* 

Morgičius /
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apartmentinio namo

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

Phcne Republic 7869

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
naus darbą mieste. Kedzie 5111.

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

KONTRAKTORIUS ir karpenteris 
darbam ant naujų trobesių, pertai
symam, pataisoms, namams iškelti 
ir krautuvių frontams budavoti. Ap
skaičiavimas dykai.

A. ANDERSON
7139 So. Rockwell St.

Hemlock 6140

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97 ..

This is n Famous Vlvanl Sėt and in« 
cludcH face nowder, |1.00; Rouge, 71c, 
Tissue Creani $100. Dcpllatory $1.00, 
Facial Aatringent $1.75, Bath Salt 1.00, į 
Toflet Water $1.25, Pcrfumo $2.75, Bril- ’ 
llantine 75c, Skin Whltener 76c. Totai 
Value $12.00. Speelal prlce, $1.97 for all 
ten pleces to introduce thia line.

Vardas ................................

Adresas ..............................

Bea Van 580-5th Avenue, New York
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Automobiles

TfiMYKITE
Co.

Business Chances 
Pardavime! BizniaiFinancial 

Finansai-Paskolos
REIKALINGAS patyręs kriaučius 

prie senų drapanų prosinimo ir 
taisymo .3404 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

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

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 216 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

2231 West

Paskolas suteikiam i 24 
Be jokio komišo.
S. OSGOOD, 
Division St., “upstairs”

Tel. Armitage 1199
■ - O——

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai

STEBĖTINA PROGA
Didžiausia.^ išpardavimas dėvėtų 

automobilių už nepaprastai žemų 
kainų, — geriausia proga Chicagos 
ir apielinkės lietuviams įsigyti bile 
kurį iš čia pažymėtų automobilių. 
Kainas ant sekamų automobilių da
rau stebėtinai nupigintas, idant da
vus progų kiekvienam norinčiam 
automobiliaus jį tuoj Įsigyti. Štai 
musrj karų kainos:
1929 m. 6 cyl. Hupmobile Sedan

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

sedan, 6 cyl.............................
Hupmobile 5 pas. sedan, 6 cyl 
Hupmobile 5 pa. 6 cyl. sedan 
192G ~ *
1926 
1926 
1925 
1925

PARDAVIMUI “Icecream Parlor” 
— vieta prie mokyklos ir bažnyčios. 
Pigiai. Savininkas, 3329 Auburn 
Avė. Tel. Prospect 3938.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris dišių 
dų) plovėja, patyrusi.

4169 So. Halsted St.
------ O-------

(in-

PARDAVIMUI valymo ir kriau
čių šapa, geras biznis. Taipgi 3 
kambariai užpakaly pragyvenimui su 
fornišiais. Parduosiu su fornišiais 
ar be. Priežastis — apleidžiu Chi- 
cagų, 2543 W. 71 St.

Mes perkame real estate 
kontraktus

JNTERNATDONAL 
DNVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė., 
------ O------

ir

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Be Komiso ir Išlaidų

$1250
$595
$495

..$245
$450
$195

..$450
4 pas. Coupe $375 

biskį pigesnių ka-

m. Dodge sedan ..........
m. Studebaker Coach
m. Hudson Coach ....
m. Buick Brougham 
m. Cadillac 4

Daug kitokių 1 
rų nuo $50 iki $100 — visi gerame 
stovyje.

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

BALZEKAS MOTOBS
Hupmobile

6012-14 So. Kedzie Avenue.

NAŠLĖ priversta paaukoti vėliau
sio modelio Chrysler Sedanų, veik 
nenaudota esantį puikiausiam stovy. 
Reikia pamatyt, kad įvertinti tų ka
rų — jis yra visai kaip naujas. 4

Bal-
$375.
Avė,.

jis
ratų stabdžiai. Naujutėliai
loon tajerai. Paaukos jį už
— 2538 North California
1 flat.

■o

STUDEBAKER. vėliausis 1929 m. 
Modelis “Commander Sedan”. Pa
aukosiu savo praktiškai naujų karų, 
ba reikia cash. Naudojau ji 90 die
nu ir jis visiškai kaip tų dienų, ka
da apleido dirbtuve. Karu garan
tuoja kompanija iš kurios pirkau Ji. 
Paaukosiu tik už $575. Man kaš
tavo $1*700 vos 90 dienų atgal. 
Kreipkitės nedėlioį, 2231 North Ke
dzie Avė., 1 apartment.

Situation VVanted
Darbo ieško

PAJIEŠKAU darbo prie namų, ku
rie sutiktu priimti ir mergaite 7 me
tu. Bessie Grigaliūnas, 42 Chicago, 
Dalton, III. Tel. 99 Dalton.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Mes paskolinam. jum. »100. »2M | Susilauk PaSlSekimO SU 
ba $300, imame legali nuošimtį. ^1^4.arba $300, .. . _____  .

Pinigus gausite Į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampa* Hermitage Avė.

Chevrolet

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

50 MOTERŲ reikalinga darbui va
karais valyti nauja trobesį, 5 va
landos dirbti, $15 savaitei. Užtikrin
ta vieta. Graham Employment agen- 
cy, 833 Mihvaukee Avė.

PARDAVIMUI Bakery, Delicates- 
sen ir Sandwich shop, parinktoj 
apielinkėj. Labai geros įplaukos. 
Reikia parduoti tuojau, 1621 W. 87th 
Street.

BARGENAS. Tikras Khuvia Orlental kau
ras, 7-5x12 — $300: (J Am. wicker setas 
$25: 2 Am. Jac. Vėl. Parlorio setas $65: 7 
Am. valgomamjam rieAuto setas $35: kauras 
0x12 — $8.00 ir aukščiau; cedar skrynios, 
knygom šėpos, komodos, lovos, $2: Die
nines lovos, gasiniai pečiai $5. Supami 
krėslai $1. Grindžių Įtampos $2; Pianai. 
Gauger Furniture Co., 541-43 E. 61 St. 
prie St. Lawrenee Av. Atdara Utam., Ket
vergi! ir Subatų vakarais.

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

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

4809 W. Lake St.

PRIVERSTAS PARDUOTI savo 
vėliausios mados forničius 4 kamba
riu; forničiai kaip nauji, nerasit net 
bruožo; $450 paims 3 šmotų parlorio 
setų, du 9x12 Wilton karpetus, 4 
šmotų miegruimiui riešuto setas, 5 
šmotų valgomamjam setas, liampos 
mažesni karpetai, ištiesiamas stalas, 
paveikslai, sidabras. $450 už viskų 
arba parduosiu atskirai. Užmokė
siu) parvežimo lėšas. šaukit

MRS. WINNER, 
8228 Maryland Avė.,

Ist apartment, Phone Stewartl875

> Energiški 
rasti progų 

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

Priimti aplikantai bus trumpų lai
ka lavinami dykai 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 va), po

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

konstrukcijos šių 
būdų juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

VIENAM IŠ

iš

CHICAGOS ŽYMIAU-
ŠIŲ SUBDIVAIDERIŲ

REIKALINGI

Automobiles
LIETUVIAI SELSMONAS 

MANAŽERIS IR 
SELSMONAI

•2«
•27
'28

27
29

$150 
$295 
$400 
$550

Dodge Sedan .......... ........ .............. ......... $150
Essex Sedan—Dideliu nuleidimas, naujas 
Oakland Landeau Sedan ................ .. $395
Ford — 'fudor .........................t._______ $450
MeDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St.
Triangle 9330

Dodge Coupe 
Chandler Coach 
Ponttac Coupe 
Eshcx ................. .

pro-Didžiausia pinigams padaryti 
ga parduodant artimoj South Sidėje 
savastį Po akrų, % akro ir ketvir
tadalį akro plotai taip pigiai, kaip 
$600 lengvais išmokėjimais.

PRIVERSTAS paaukoti savo vė
liausio 1928 m. Modelio BUICK MA- 
STER Slx SEDANA, kuri naudojau 
tik šešius mėnesius. Jis yra abso
liučiai tobulas ir negalima atskirti 
nuo naujo. Dailiausias originalis 
nubaigimas ir Balloon tajerai, 4 ra
tu stabdžiai. Karų važinėjau vos 
keletą šimtu mylių. $450 paims ji. 
Kreipkitės bile laiku nedėlioį, 3349 
W. Division St., arti Homan Avenue, 
2 floor.

REIKALAUJAME dešimts vyrų 
su geromis rekomendacijomis. Turi 
būti išgyvenę Chicagoje ne mažiaus 
metu. Atsišaukite nuo 9 iki 2 vai. 
po piet. Room 1860, 208 So. La
Šalie St.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, nevedąs, unijistas. Už
laikymas ant vietos. 11146 South 
Vernon Avė., Commodore 2475.

ESU NAŠLĖ su šeimyna, privers
ta parduoti gražų Buick karų 1928, 
Master Six. Labai pigiai, nedaug 
vartotas, 7150 So. Mozart St.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Pilniausias koperavimas, garsini
mas ir pagelba parduoti atsakan
tiems vyrams.

Kreipkitės šiandie i p.
George Elmore.

H. W. ELMORE &
Room 348, 

29 S. LaSalle St

CO

Ofisas atdaras iki 8 vakare.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos. Darbas ant visada, jeigu 
norės dirbti. Atsišaukite šiuo ad
resu ant 8 vakare, 6726 So. Camp
bell Avė.

Typists .......................... $18
Stenografės .....   $25
Ofiso merginos ........... $15
Veiterkos ...................... $18
Merginos skalbyklos darbui 
Power Machine operuotojos 
Dišių plovėjos ...........
2-ra vyrėja ..............
Dirbtuvėms merginos

Turim daugiau vietų darbui 
SO. PARK EMPLOYMENT

OFFICE
4191 So. Haslted St.

kampas 42 gatves

For Rent

savaitei 
savaitei 
savaitei 
savaitei' 

$18 
$18 
$16

. $32

. $16 sav. I

sav. 
sav. 
sav. 
sav.

RENDON 60 pėdų ilgio štoras. 
Pirmiau buvo Florist. Tinkamas 
dėl Tire Shop, Furniture ar Real 
Estate biznio, 6914 So. Western Avė. 
Savininkas Hemlock 7540 arba 7988.

PASIRENDUOJA 3 ruimai — 
mažai šeimynai arba Bingeliams, 
šviesus ruimai, 946 W. 31 PI. 2-ros 
lubos.

RENDON 3 kambariai, švarus ir 
šviesus, antros lubos. Nebrangiai. 
2034 So. Union Avė.

RENDAI du flatai, 6 ir 7 kamba
rių. pigiai, štymu šildomi, kampi
nis namas, renda $55 ir $60 mėne
siui, 658 W. 61 St. Džianitoriu ma
tyti, 2 floor.

gasas ir 
Rendos 

Savinin-

RENDAI 4 kambariai, 
elektra, švarus ir šviesus. 
$15 už 2 aukšto frontų, 
kas 3 aukšte, 3534 So. Parnell Avė.

FLATAS 6 kambarių, išsirenduo- 
įa. Maudynės, gasas, elektra, vis
kas. puiku, antros lubos, 712 W. 
17th Place.

Furnished Rooms
RENDON 2 kambariai vaikinams, 

su valgiu ar be valgio, 7150 So. Mo
zart St., 2 lubos.

RUIMAS ant rendos pavieniui vy
rui $2.Op i savaite, su valgiu $8 i 
savaite. j501 W. 32nd St.
------ ■ .------- y------------—-------------------------

• RENDON šviesus kambarys vai
kinams ar merginoms, su valgiu ar 
be,' 4139 S. .Campbell Avė., antros 
lubos. ’,

PASIRENDUOJA 'kambariai Bin
geliams vyrams gyvenimui — visi 
gyvenimo patogumai. ’’ Galima gau
ti valgi vietoj, arba be valgio, 4449 
So. Halsted St.

PASIRENDUOJA kambarys, dėl 
vieno arba 2-jų vaikinų. Ruimai 
moderniški, 6717 So. Artesian Avė. 
Hemlock 3739.

PASIRENDAVOJA šviesus kam
barys su visais parankumais. Prie 
mažos šeimynos, $15 j mėnesi, 6111 
So. Albany Avė. Prospect 10434.

PASIRENDUOJA kambarys ge
roj vietoj, kam reikalingas toks 
kambarys atsikreipkite šiuo antra
šu, 4331 .So. Sacramento Avė. John 
Yunit, 3rd fl.

RENDON kambarys vaikinam ar
ba merginom, 6750 So. Campbell 
Avė., 2 fl.

RENDON šviesus kambarys, vai
kinui, prie mažos šeimynos, 2 lubos, 
740 W. 31st St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI skrybėlių (Milli- 
nery) krautuvė, dėl ligos, pigiai, 
2430 W. 47th St.

PARSIDUODA krautuvė, ice 
creani, candies, school supplies. 
notions, groceries, cigarų, cigaretų, 
tabako ir kitokių mažmožių. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų. Tirš' 
tai apgyventa lietuviais. Parduosiu 
viena biznį arba kartu su namu. 
Namas fornesu šildomas, 6 kamba
riai užpakaly štoro dėl 
mo, 2 karų garažas.

Kas pirmas, tas laimės
Savininkas

2320 So. Leavitt
Telephone Canal 3838 

Chicago, III.

pragyveni-

gera biznj.

St.

PARSIDUODA meat market, Ci
cero, ant kampo. Daromai labai ge
ras biznis, pigi renda, parduosiu pi
giai arba mainysiu į lotų. Taipgi tu
riu bizniavų namų, štoras su 4 fla- 
tais, mainysiu i farma nepaisant 
valstijos.

Tel. Lafayette 5107

GROSERNĖ turi būt parduota į 
trumpų laikų, gera vieta, seniai iš
dirbta vieta; lietuvių apielinkė, arti 
bažnyčios ir mokyklos. Parduosiu 
arba mainysiu ant automobiliaus.

Savininkė
1802 W. 46th St. 

TeL Lafayette 5313

DEL SVARBIOS priežasties par
duosiu biznį — grosernę su namu 
labai pigiai, arba mainysiu į bunga
lovv, 2 flatus. Pasiskubinkit grei
tai, 3432 So. Morgan St. Boulevard 
5976.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per 6 metus. 
Norinčiam užsidirbti gerų proga. 
Pardavimo priežastį patirsit ant vie
tos. 3729 So. Parnell Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis cash, 1314 So. 49 Court 
Cicero, III.

PELNINGI BARGENAI!
SAVININKAS YRA PRIVERSTAS 

greitai parduoti už nužeminta kainų 
bizniavų lotų prie milijono dolerių 
vertės teatro (2500 sėdynių). La
bai gera vieta dėl “Hot dog ir mink
štų gėrimų stand” arba kitokio biz
nio. Reikia $2,000 įmčkėt — kaina 
greitam pardavimui $4,000. Atei
tis rodo gerų uždarbi — naudokitės 
proga.

PRIIMSIME PASIŪLYMUS MAI
GAIS į lotus ir visokius namus ant 
gero kampinio 3 augštų bizniavo 
muro namo su štoru ir 5 pagyveni
mais ant gyvos biznio gatvės. Ren- 
di) neša $182.00 į mėnesį. Kaina 
$18,000, vertas $30,000 mainais. Ma- 
tykit tuojaus.

PRIIMSIME BUNGALOVV 6 kam
bariu mainais į beveik nauja vieno 
augšto bizniavų muro namų su 5 
kambariais užpakalyje ir karšto van
denio šiluma. Gera vieta visokiam 
bizniui.

Su viršminėtais reikalais matyki- 
tės su

JOSEPH Y( JlSHKEWITZ 
3647 Archer Avė., 

Chicago, 11.
Valandos: Prastadieniais nuo 9 

ryto iki 9 vakaro. Nedėldieniais iki 
2 po pietų.

O

iš

Del žmonių, kurie perka su apsi
galvojimu,mes turime keletu* labai 
puikių naujų namų. .šie namai yra 
biskutį kitokesni, nes yra daugiaus 
pritaikyti prie dabartinių laikų. 3 
iš tų namų yra keturflačiai, tai yra 
2 .flatai po 4 kambarius, ir 2 flatai 
po 3 kambarius. Visi kambariai la
bai dideli ir erdvus. Prie kiekvieno 
namo yra ir mūriniai garažai dėl 3 
karu. Visi namai įrengti sulig vė
liausios mados, štymu apšildomi, su 
bungalovv stogais, gražiai išdekoruo- 
ti, plesteriuoti beismontai, steel 
construction, geriausis plumbingas, 
shovvers, gasiniai pečiai, iceboxes ir 
kiti vėliausi įrengimai. Parsiduoda 
labai pigiai arba priimsime į mainus 
mažesnį namų.

Turime vienų biznio namų, kuris 
randasi priešais Marųuette Park 
kampų. Šis namas yra tinkamas dėl 
Meat Market ir Grosernės. Tai yra 
didelis štoras, 3 flatai po 5 kamba
rius ir 2 mašinų muro garažas. Vi
sas namas įrengtas sulig vėliausios 
mados. Parduosime labai prieinama 
kaina arba mainysime.

Turime dar, vienų biznio namų, 
kuris randasi ant 71st Street, tai 
yra 2 nedideli štorai, 5 po 3 kam
barius flatai ir 2 mašinų muro 
ražas.

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA
Pusė bloko nuo gatvekario, arti 

dviejų katalikiškų bažnyčių, lietuvių 
parapijinės mokyklos ir ligoninės ir 
viešosios mokyklos, 30x125%, visi 
impruvementai įvesti. Aplink dai
lus hamai ir flatų trbbesiai. .Tik 
$2,500, verta $3,000. Dalis cash, 
likusius lengvais išmokėjimais.

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė. 
-O-------

Nepaprasta proga
7 lotai ir kampas, bizniavi; parsi

duoda labai pigiai, nes yra palesti 
ant FORECLOSURE. Paskubinkit 
atsiliepti, nepraleiskit auksinės pro
gos, nes galima pigiai nupirkti ir 
greitai ir brangiai parduoti. Del 
daugiau informacijų tuojau telfonuo- 
kit

Beverly 9102, 
Klauskit

J. Stankus
J<a- Laikas nuo 9 ryto iki 5 vakaro

PROGA I GERA BIZNĮ
Jeigu tamsta moki tinkamai lietuviš
kai rašyti ir pusėtinai turite pinigų 
galite likties didelio lietuviško biz
nio savininku. Jeigu nenorėsite viso 
biznio galite būti pusininku. Liga 
mane verčia nors kuriam laikui ap
leisti Chicagų. Jeigu neturėsite visų 
pinigų sumokėti — įnešus gerų da
li kitus duosiu išmokėjimais. Biznio 
kaina $8,000 — nesuprantančio to 
biznio išlavinsiu. Del inteligentiško 
vyro arba moters auksinė proga. As
meniškai arba laišku suteiksiu pla
tesni paaiškinimų. Atsikreipkite tik 
laišku. Naujienos, Box 1109, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA 2 flatų po 5 kam
barius 
gičius 
ninkas 
mento

mūrinis namas, tik už mor- 
$8950, vertas $10500. Savi- 
Joe Leleika, 3818 S. Sacra-

Ave. o

RENDOS:
1
2
3
4
5
1
2
2

fl.........
fl.........
fl.........
fl.........
fl.........
štoras 
štoras 
garažai

$45.00
$45.00
$45.00
$45.00
$45.00
$40.99
$40.00
$14.00

RENDAI ŠTORAS, 2-6 kambarių 
flatai, 7133 So. 
vimui — naujas 
vėj. Bargenas. 
Wstem Avė.

Western. Parda- 
trobėsis, biznio gat- 
Kreipkitės 7131 So.

O

BRIGHTON PARK

DEL SVARBIOS priežasties par
duosiu šiuos du 
ne ir restoranų, 
mainysiu i namų 
binkit greitai.

C.
919 W. 35th St., 
Tel. Yards 1571

biznius —• groser- 
Labai pigiai arba 

ar i lota. Pasisku-

Bargenai tiesiai 
savininko

nuo

K. V.

Dviejų flatų po 4 
rius mūrinis namas, 
ir viškai. $9,850. Tiktai $1,- 
500 įmokėti; kitus pinigus 
išmokėsite savo

kamba- 
sklepas

rendomis.
PARDAVIMUI 

Brighton Parke, 
mai pragyvenimui. 
Hemlock 7870.

BARBER SHOP 
Sena vieta. Rui- 

šaukit Telefonu
* ♦

BUČERNĖ IR GROSERIS
Parduos pigiai arba mainys ant lo

tu, automobilio, arba mažo namuko, 
biznis geras; priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos.

3852 So. Honore St.

BIZNIO PROGA.
KRIAUČIŲ ATYDAI.

Parsiduoda greitai ir pigiai siuvi
mo naujų, valymo ir prosinimo ša
pa. Geriausia vieta ant Bridge- 
porto. Du siuvėjai negali apdirbti 
esančio darbo.

3104 So. Halsted St.
Chicago, III.

PARDAVIMUI Lunch Room, gera 
vieta, renda pigi, priežastis pardavi
mo — turiu du bizniu. Parduosiu 
už cash arba mainysiu į automobilį. 
4559 So. Gross Avė.

PARDAVIMUI Shoe Repair Shop 
— ‘ naujos Lander mašinos. Prie- 
žasti patirsite vietoje. 751 W. 32 St.

PARSIDUODA 
Expressing, Coal 
mu arba vienas, 
metų išdirbtas, 
Mažų sumų pinigų įnešti.

Atsišaukti 
Knygynas Lietuva, 

3210 So. Halsted St. 
Box 30.

biznis, Moving 
and Wood su. na- 

biznis per daug 
parduosiu pigiai.

PARDAVIMUI grosernė ir sand- 
vvich shop tarpe didelių dirbtuvių — 
4 pagyvenimo-kambariai. Pigi ren
da. Turiu parduoti iki pirmadieniui. 
735 W. 49th St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

114 AKRŲ S. W. MICHIGANE: 2 my
lios iki Niles: ’/i mylios ant St. Joe River: 
geras 9 kambarių namas; daržini, gara
žus, uobolių sodnas, kietas kelias eina pro 
šalį.

Išmokėjimu ar mainais.

D. J. -O’CONNOR
10 So. La Salio St. 
Tel. Frnnklin 44(15

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 49 akrų apauguei tankiu nilfiku 

Hala ant Diamond Lake, 96 mylioe nuo Chi
cagos, arti Niles, Mieli.: modernis Hotel 
Clubhouse. Šokiam pavilionas, Cottages — 
visi fornlSiuotl, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Rcsorto 
bizniui, Kliubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
j 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar teifonuokit —

" J. KLOSS,
1134 W. 69th St., Wentworth 8947

E.

EXTRA 3 PUIKIOS ŪKĖS
Turi būt porduotos i trumpų lai

kų už trečia dalį negu jos kainavo. 
Jei norį pasinaudoti gera 
matyk mane July 27-28.

P. D. ANDREKUS, 
3052 W. 54 St., 

Chicag-o, III.
2 lubos

proga,

FARMA, 120 akrų, arti Chicagos, 
geri strobėsiai ir inventorius. Bran- 
geri trobesiai ir inventorius. Bran- 
kit vakarais, 3637 W. 59 Plaee.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį-cot- 

tage, dviflatį arba triflatį ant 
farmos, tuščio loto, 
kitokios real estate 
2031 West 35th St. 
0909.

biznio ar 
savasties: 
Lafayette

Dviejų flatų 
barius medinis 
cementinio pamato; tiktai 
$6,850. Įmokėti $700, kitus 
lengvais išmokėjimais.

* * *

po 6 kam- 
namas ant

Dviejų flatų po 4 kamba
rius mūrinis naujas namas; 
viškai, skiepas, garu šildo
mas, aukštos rųšies; įmo
kėti $1,500.

RUBIN BROS.
Namų Statytojai x 

4155 .Archer Avė. 
Phone Lafayette 8705

PARSIDUODA visai pigiai mū
rinis 6 kambarių cottege, moderniš
kai įtaisytas, karštu vandeniu ap- 

. Kaina 
Tel.

šildomas, 3 karų garadžius. 
$7200, 3128 So. Union Avė. 
Victory 7146.

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

BARGENAS Bridgeporte, muro 
namas — štoras ir 5-kių ruimų fin
tas užpakalyje ir 4 ruimų flatas 
viršui. Garadžius, gatvės ir alleys 
ištaisytos. Randasi lietuvių koloni
joje. Graži apielinkė ir gera vieta 
dėl grosernės, bučernės ir kendžių 
štoro. 911 «West 32nd St. Telefonas 
Yards 1182.

O

PARSIDUODA bizniavus mūrinis 
namas, ant cementinių postų, štoras 
ir 2 flatai po 4 kambarius! Naujos 
vanos ir toiletas, renda $75.00 į mė
nesį, kaina $6500, 3386 S. Lowe Avė.

DIDELIS BARGENAS, 25 pėdų 
biznio lotas ant Cicero Avė. 175 pė
dos šiaurei nuo 18 gatvės. Frontas 
į rytus, $2,250 cash. Savininkas 
Andy Carlson, 7839 S. Ashland Avė.

MODERNIŠKAS 5 kambarių bun- 
galow, forniso šilima, visas perde- 
koruotas. Visi patogumai. Tikras 
pirkinys, 3457 W. 60 St. Republic 
3428.

PARSIDUODA 5 kambarių naujas 
bungalovv, karštu vandeniu apšildo
mas. Visi patogumai. Kaina $7800. 
įmokėti $1,000, o likusius pagal su
tarties, 7223 So. Mozart St.

PARDAVIMUI 2 aukštų muro 
namas po 6 kambarius, šiltu van
deniu šildomi, abu flatai, lotas 30 
platumo, o 200 pėdų ilgumo. Par
davimo priežastis: vyras mirė. 
Kreipkitės 2624 Montgomery St., 
1-mos lubos.

MODERNIŠKAS trijų aukštų mū
rinis biznio namas, štoras ir du fin
tai po 5 kambarius, garažas; našlė 
susirupinusi kuogreičiau parduoti. 
Kreipkitės bet kuriuo laiku, 2305 S. 
Leavitt St., 2 floor.

PARDAVIMUI 2 agščių mūrinis 
namas du po 4 kambarius, lietuvių 
apgyventoj apielinkėį. Del svar
bios priežasties parduosiu pigiai, 
4434 So. Campbell Ave»

šis yra naujas namas, visas išren- 
duotas. Parduosiu prieinama kaina 
arba mainysiu. Visi viršpažymėti 
namai randasi arti Marųuette Park, 
arti mokyklų ir bažnyčių.

Del platesniu žinių pašaukite arba 
atsilankykite ypatiškai į ofisų.

John Pakel and Co.
(Pakalnis)

2621 W. 7Ist Street 
Tel. Hemlock 0367

PARSIDUODA bizniavas namas, 
su 5 kamb. garu apšildomas, 2 karų 
garažas, gera vieta dėl barberio ar 
groserio, parsiduoda pigiai. Savi
ninkas 6327 S. Racine Avė.----O—

PARDAVIMUI arba mainymui 73 
akeriu žemės, visi įtaisymai, ant 
upės kranto. Parsiduoda 
giai. Savininkas mainys 
mo arba biznio. Priims 
pirmų įmokėjimu.

5 kambarių naujas mūrinis bun
galovv išsimaino ant bile kokio biz
nio arba lotų. Perkant reikia įmo
kėti $500.

4 pagyvenimų kairipinis mūrinis 
namas. Parsiduoda su ar be biznio. 
Savininkas mainys ant farmos. 
ims lotus už pirmų įmokėjimu.

C. P. SUROMSKI & CO. 
3352 So. Halsted St. 

Yards 6751

visi įtaisymai, 
labai pi- 
ant na- 
lotus už

Pri-

SAVININKAS PARDUODA 
pigiai 2 naujus muro bungalovvs ant 
30x125 pėdų lotų; V/2 bloko nuo 
63rd gatvekario, 3 blokai iki Public 
School. Vienas 6 kambarių su 
kambariu pusryčiams — $7,500. Ant
ras 5 kambariu oktagoniniu (aštuon
kampiu) frontu, art glass — už 
$7,000.

Phone Republic 7116

6 APARTMENTŲ KAMPAS — 
8301 So. Throop, moderniškas. Lie
tuvių apielinkė. Pamatykit ji kaip 
gerų bargenų. Gera transportacija. 
Shalloo — Vincennes 7346.

naujas muro na- 
apšildomas, 

2

PARDAVIMUI 
mas, karštu vandeniu 
su dviem 'Boileriais. Mūrinis 
rų garažas, lotai platus.

3133 So .Lowe Avė.
Kreipkitės

A. PETRULEVIČIUS, 
3344 So. Emerald Avė.

ka-

PARDAVIMUI lotai arba mainy
siu ant automobilio. Atsišaukit 
Frank Ridlas, 4309W. 63rd St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui rezidencija puikioj vie

toj, įtaisyta pagal naujo styliaus, 
garu šildoma, visi parankumai, ga
radžius 2 karam iŠpleisteriuotas, lo
tas 37’^ per 125. Gatvė ir gatvelė 
ištaisytos ir išmokėtos. Parsiduoda 
labai pigiai su mažu įmokėjimu, ir 
mėnesinės inokestys mažesnės, kaip 
rendų kad mokėtum, arba mainysiu 
ant mažos ūkės nepertoli nuo Chi
cagos. Atsišaukit nuo 6 vai. vakare, 

Savininkas, 3633 W. 61 PI.
Tel. Republic 8090

NAMŲ PIRKĖJAI 
štai didžiausias bargenas, 

nors matytas, 2 aukštų mūras 
jai malevotas. 
dynė, toiletas, karštas, šaltas 
duo, dengtas porčius, krosnies 
n\a, 18x18 garažas. Reikia pamaty
ti, kad įvertinti. Matykit savinin
kų vakarais 3610 Lowe Avė.

5-5 kambariai,

kada 
nau- 
mau- 
van- 
šilu-

PARDUOSIU cottage ant konkre- 
te pamato, 2 karų garažius — lo
tas 60x125. Nebrangiai — tik $4000. 
5817 So. Kolfnar Avė.

namas, 
mainys

Parke

2 PAGYVENIMU medinis 
naujas, parduos pigiai arba 
ant lotų arba bungalovv.

BUNGALOW Marųuette 
mainys i namų Cicero.

BIZNIAVAS namas, štoras ir 3 
pagvvenimai ant bizniavos gatvės; 
mainys ant Dry Goods Štoro.

CHAS ZEKAS
4454 So. Westem Avė.

1 IEŠKOTE
Ultra — Modernių Pirkinių?

Tai Pamatykit šiuos 
Naujus 5 kamb. Muro 

Bungalows
Tik $400 Įmokėt, $60 mėnesiui 
kartu su nuošimčiais. Plieno kon
strukcija. Arco boileriai, karštu 
vandeniu apšidylmas, dviguba apsau- 
sinti lenta, virtuves sinkos. SAUGUS 
ELEKTRINIS ŠALDYTUVAS. Di
deles vyškos ir kiemas, tailo floras 
maudynėj ir shower, gatvė išgrįsta. 
Arti mokykla ir parkas.

KAINA $8,600
Vieta randasi 

3014-3034 N. Rutherford 
(6700 West)

CATINO BROS.V> 
6742 Belmont Avė. 
Phone Avenue 4460

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
$23,000 dalį (eųuity) esančia 12 fla
tų kampe, modemiškam, visam iš- 
renduotame su lysais; tik vienas 
morgičius; visas naujai dekoruotas; 
tikras bargenas; paimsiu bungalovv, 
rezidencija ar morgičlu popieras ar
ba mažą. cash.

Savininkas
JOS. E. KUHN,

315 W. North Avė., 
Diversey 2830

IŠSIMAINO 6-ių kambarių naujas 
muro bungalovv, mainysiu į senų 
namų, cottage, arba j lotus.

Pašaukit savininkų
Lafayette 5107 

Antrašas 
3859 W. 64 St.

BRIGHTON PARK parsiduoda 
darbininkiškas medinis namelis ge
riausiame stovyje, su visais paran
kumais, du pagyvenimų po 4 kam
barius. Kaina $5,475. Savininkas 
ant vietos, F. T. Puleikis, 4629 So. 
Washtenaw Avė.

6 KAMBARIŲ REZIDENCIJA. 
Tuoj į pietus nuo Ogden Park, arti 
Eelvatorio, busų ir gatvėkarių lini
jų; savininkas parduos tik už $5,800; 
išmokėjimais; naujas garažas; iš- 
gresta alėja.

JOS. W. HOUGH & SON.
4213 So. Halsted St.

PARDAVIMUI — Du mediniai 
namai, kampinis lotas, naujai deko
ruoti ir pertaisyti. Įplaukos $95 
mėnesiui. Kaina $6,000 — 4525 
Wallace St. Chas. T. Deed.

6 KAMBARIŲ mūrinė bun
galovv. Karštu vandeniu šildo
ma, visi įrengimai. Miegami 
porčiai — Wilmette. Kaina 
$12,500. Didžiausias bargenas 
kada pasiūlytas North Sidėj.

6 KAMBARIŲ medinė 2 auk
štų rezidencija. Karštu vande
niu šildoma, 1 karo garažas. 
Kaina $14,000, tik už $11,500. 
Pamatyk tuojaus. Nepasilaikys 
ilgai; taipgi ūkės, akrai ir t. t.

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė. Wilmette. III. 

Telephone 364

PARDAVIMUI muro namas, Sto
ras ir 6 kambariai pragyvenimui, 3 
karų garadžius, karštu vandeniu ap
šildomas. 6500 So Ashland Avė.

JEI NORI pamatyti musų stebė
tina Bargenų 3 flatų namas, skai
tykite musų idėtų garsinimų šios 
dienos laikraštyje.

HELBERG BROS.
192 N. Clark St.

BIZNIERIŲ ATYDAI.
našle moteris parduoda pigiai muro 
namų, 3 flatai, štoras ir 6 karų ga
ražas, lotas kampinis. 75 per 125 
pėdas. Kaina tik $15,000.

Klauskite
K. J. Phillips, 
751 W. 31 St.

Tel. Victory 6280




