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Sovietai Mobilizuoja Kariuo
menę Mandžurijos Sienon

Manoma tačiau, kad tas raudonarmiečių 
mobilizavimas yra tik Maskvos demon
stracija, kuria ji nori labiau pabauginti 
Kinus

TOKIO, Japonija, liepos 15. 
—Gauti iš Barbino pranešimai 
sako, kad tarptautinis susisie
kimas geležinkeliu per Mandžu- 
rijos-Sibiro sienų esąs sustab
dytas ir kad siena esanti bloka
dos podėty. Sovietų raudonoji 
kariuomenė esanti koncentruo
jama arti Mandžurijos sienos ir 
pasireiškiąs sovietų oro jėgų 
bruzdėjimas.

Kiti pranešimai iš Barbino 
sako, kad pašalinti iš Rytų Ki
nų geležinkelio administracijos 
sovietų valdininkai, kurie Cha-
barovske laukė ramaus ginčų lyginti, tai sovietai busią pri- 
išsprendimo. dabar išvykę į j versti pavartoti “kitokių prie

monių Sovietų Sąjungos tei
sėms apginti,” Bet eia pat vėl 
siūlo Kinams alyvos šakelę, sa-

Maskvą.
Nežiūrint sovietų ultimatumo 

Kinams ir raudonosios kariuo
menės mobilizavimo, gerai pa
informuoti observuotojai abe
joja, kad rusai iš tikro norėtų 
įsiveržti į Mandžuriją. Raudo
nosios kariuomenės mobilizavi
mą jie laiko tik demonstracija, 
kuria sovietai norį savo diplo
matijų sustiprinti.

Rengo pranešimas iš Mand-

Du trobesiai griuvo; 700 vahabitų maišti- 
žmonių užmušė ; ninku krito kovoj

MONTGOMERY, Ala., liepos 
15. — šiandie čia sugriuvo du 
seniausi miesto trobesiai, griu
vėsiuose palaidodami nežinomą 
dar skaičių žmonių.

Po valandos iš griuvėsių bu
vo išimti dviejų darbininkų, ne
grų, kūnai. Abiejuose trijų auk
štų trobesiuose, kurie buvo Su
jungti daiktan, buvo departa- 
mentinė krautuvė. Sugriuvusios 
sienos suvirto Į greta kasamą; 
naujam trobesiui rūsį, kuriame 
dirbo kuopa darbininkų, ir kai 
kurie jų buvo užberti.

Argentina suėmė daug 
amunicijos, šmuge- 
liuojamos j Boliviją

SANTA FA, Argentina, lie
pos 15. — l’osto vyriausybė čia 
suėmė 500 dėžių įtariamų siun
tinių. Atidarius dėžes, pasiro
dė, kad jose buvo siunčiamos 
bombos ir pusė miliono šovinių. 
Siuntiniai ėjo Bolivijos valdžiai.

NEW YORKAS, liepos 15. —- 
VValter J. Salmon, turtingas ne
judamų nuosavybių pirklys, 
rengiasi statyt vieną aukščiau
sių New Yorke trobesių, kuris 
turės 58 aukštus. Trobesys 
bus pastatytas ties 5th avė. ir 
42nd st., priešais viešąjį kny
gyną. \

UORHŠ,.
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj debesiuota ir kar
tais gali būt lietaus; truputį šil
čiau; lengvi rytų ir pietų rytų 
vėjai.

Vakar temperatūra buvo vi- 
tarp 660 ir 71° F.

Šiandie saule teka 5:28, lei
džiasi 8:24. Mėnuo leidžiasi 1:27 
ryto.

Kaina 3c

žuli sako, kad didelės Kinų ka
riuomenės dalys traukiamos Si
biro sienos linkui ir kad kiek
vienoj stoty matyt daug ka
reivių.

Reikalauja, kad Kinai 
paleistų suimtuosius 

rusus
MASKVA, liepos, 15. — So

vietu valdžia savo ultimatumu c

nors Įspėja Kinus, kad jei per 
tris dienos jie nepareikš suti
kimo pradėti konferencijų Ry
tų Kinų geležinkelio ginčui iš- 

kydama, kad Rusija dar kartą 
pareiškiau ti savo norą pradėti 
su Kinais pertrakcijas dėl iš
lyginimo visų klausimų, liečian
čių Rytų Kinų geležinkelį. To
kios derybos tačiau busią gali
mos. tik jei visi suimti sovietų 
respublikos piliečiai busią tuo
jau paleisti.

JERUZOLIMAS, Palestina, 
liepos 15. — Praneša, kad Ara
bijoj įvyko smarkus mušis tarp 
Nedždo-lledžazo karaliaus Ihn 
Saudo kariuomenės ir sukilusių 
vahabitų. Pastarieji buvo bai
siai sumušti. 700 vahabitų 
krito kautynėse.

199 žmonės neteko 
gyvybės dėl žemės 

nuslinkimo
PARYŽIUS, liepos 15. — Ka

vas agentūros telegrama iš An-
l goros, Turkijoje, sako, kad dėl 
: žemės nuslinkimo ties Juodąją 
jura 199 žmonės žuvo, o 50 ki
tų buvo sužaloti.

i 7 policininkai suimti 
kaip plėšikai ir vagys

KANSAS CITY, liepos 15. — 
Kaltinami kaip plėšikai ir va
gys, tapo čia suimti septyni po
licininkai, jų tarpe vienas po
licijos seržantas, Julian War- 
nock.

Juos išdavė Mrs. Duvall, vie
no areštuotųjų policininkų žmo- 

i na, kai tarp jųdviejų kilo šei
myniški nesutikimai.

Traukinys užgavo au
tomobilį; 3 užmušti
WINDSOR, N. D., liepos 15. 

— Trys asmens buvo užmušti, 
ketvirtas pavojingai sužalotas, 
Northern Pacific traukiniui už
gavus automobilį. Užmušti bu
vo vietos farmerys E. Mėli, jo 
maža duktė ir Jack Platzgraph, 
35 metų amžiaus. Farmerio 
žmona sužalota.

BARABOO, Wis., liepos 15.— 
Glen Kindchi fanuos ganyklose, 
ties Sauk Prairie, per stiprią 
perk unijų audrą žaibas užmušė 
tryliką karvių, jų tarpe kelias 
brangias holšteinines.

PEQUEA, Pa., liepos 15. — 
Vakar Susquehannos upėje ap
virto didelė valtis, gabenusi še
šiolikę linksmų ekskursininkų. 
Keturi asmens prigėrė, kiti bu
vo paupio gyventojų išgel
bėti.

GENEVA, Šveicarija, liepos 
15. — Lenkija depozitavo Tau
tų Sąjungos sekretariate eks- 
tradicijos sutartį, padarytą tarp 
Lenkijos ir Jungtinių Valsty
bių.
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Cape Chidley, labradore, kur sustojo ’Untin’ Bowler lakūnai.

Lenkai vėl agituoja 
padaryti Pilsudskį 
Lenkijos karalium

Socialistai aštriai smerkia mo- 
narchistus; reikalauja, kad 
kraštui butų grąžinta parla
mentinė tvarka.

BERLYNAS, liepos 15.
Pilsudskinė lenkų spauda vėl 
pradėjo stiprią agitaciją už tai, 
kad Lenkija f butų padaryta 
monarchija ir kad dabartinis jis 
diktatorius butui Lenkijos ka
raliumi.

Ta spauda rašo, kad tik ta
da, kai Pilsudskis busiąs tikras 
ir pilnas Lenkijos valdovas, 
krašte pasibaigsiančios pavo
jingos tarpusavio kovos, kurios 
kitaip privesiančios prie lenkų 
valstybes žlugimo, šlitinės rie
tenos Lenkijoje, sako pilsudski
nė spauda, jau pasiekusios auk
ščiausią laipsnį. Pilsudskio tre
jų metų ((uasi-diktatura, pa
dengta tariamos demokratijos 
kauke, įtraukus Lenkiją Į tokią 
nelemtą padėtį, iš kurios išeiti 
esąs tik vienas kelias, būtent, 
Pilsudskio patapimas tikru dik
tatorium ir neribotu autokratu. 
Jei ne, tai Lenkijoje kilsianti 
anarchija ir pilietinis karas.

Lenkų socialistų partija, taip
jau valstiečių partijos ėmė aš
triai atakuoti šitą monarchistų 
pils'udskininkų agitaciją. Socia
listų ir valstiečių spauda sako, 
kad krizis turįs būt pašalintas 
ramiu budu, o tam reikią, kad 
Pilsudskis grąžintų žmonėms jų! 
konstitucines teises ir atsteigtų 
tikrąjį parlamentinį režimą Len
kijoje.

Pasažierius žuvo nukri
tusio aeroplano lieps

nose
BIRMINGILAM, Ala., liepos 

15. — Vakar čia priemiesty nu
krito aeroplanas, kuris, užga
vęs žemę, tuojau užsidegė. Vie
nas pasažierių, B. Dixon, žuvo 
ugny, o pilotas Horsley ir ant
ras pasažierius, F. Cornelius, 
pavojingai apdegė.

4 asmens prigėrė eks
kursijos valčiai ap

virtus

Katalikų partijos vadas 
vėl Olandų premjeras
UAAGA, Olandija, liepos 15.

Naujam Olandų ministerių 
kabinetui sudaryti ' karalienė 
Vilhelmina pakvietė buvusi mi- 
nisterj pirmininką dUiys <le 
Beerenbroucką, katalikų parti
jos vadą.

Chicagos hidropla- 
nas ‘Untin’ Bowler 

žlugo
OTTAWA, Ont., Kanada, lie

pos 15. — Chicagos Tribūne hi- 
dro-aeroplanas ’Untin’ Bovvler, 
kuriuo aviatoriai Robert (rast, 
Parker Cramer ir Tribūne avia
cijos redaktorius Robert Wood 

i bandė nuskristi iš Chicagos per 
Grenlandiją ir Islandiją į Ber
lyną, žlugo Hudsono sąsiaury, 
ties šiauriniu Ųuebec’u. Lėktu
vas buvo ledų sutriuškintas ir 
paskandintas.

Lakūnai išliko gyvi ir yra 
Port Buryell’y, visai nuo pa
saulio atskirti.

Bandymų skrist per 
Atlantą Į vakarus 

katastrofos
Atrodo, kad skridimai aero

planais per šiaurės Atlanto 
vandenyną iš rytų į vakarus 
yra daug pavojingesni, nekaip 
skridimai iš vakarų į rytus. 
Lenkų maj. Idzikovskis, kuris 
praeitą sekmadienį žuvo arti 
Azorų salų, yra aštuntas lakū
nas, žuvęs bandymuose perskri
sti vandeniną iš Europos į 
Ameriką.

1917 fnetų gegužės 8 dieną 
franeuzų aviatoriai, kap. Char
les Nungeser ir maj. Francois 
Coli, išskrido iš Paryžiaus į 
Ncw Yorką. Kelionėje abudu 
žuvo be pėdsakų.

Tų pačių metų rugpiučio 31 
dieną kap. Leslie Hamilton ir 
pulk. Frederick Minchin ir jų 
pasažierius princesė Lovvestein- 
Wertheim, 62 metų amžiaus 
moteriškė, išskrido iš Uphavon. 
Anglijoj, į Ottawa, Kanadoj. 
Visi žuvo vandenyne.

1928 metų kovo 13 dieną 
kap, Walter Hinchcliffe ir Elsie 
Mackey išskrido iš Cranwell 
aerodromo, Anglijoj, į Ameri
ką, ir kelionėje žuvo.

šeši kiti bandymai skristi iš 
Europos į Ameriką taip pat 
pasibaigė nepasisekimais, bet 
be praradimo gyvasčių.

Meksikos klerikalų 
sąjunga sakosi pa

dedanti ginklą
FBįžnyčini susitaikius valdžia., 

dabar imsfcuitis ramesnių 

priemonių tikybos reikalams 
ginti

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
15. — Meksikos klerikalų Tau
tinė Sąjunga Tikybos Laisvei 
Ginti, kuri rėmė vadinamų “kri- 
stininkų” (cristeros’ų) maištus 
prieš valdžią, dabar išleido ma
nifestą, kuriame prisipažįsta rė
musi maištininkus, bet, sako, 
atėjęs jau laikas padėti gink
lus ir imtis kitokių priemonių 
bažnyčios teisėms atkovoti.

Nepaliaujamos ginkluotos ko
vos vietoj, klerikalų sąjunga 
siūlanti visuotinį referendumą, 
kuriuo krašto žmonės galėtų pa
reikšti savo valią dėl įstatymų 
bažnyčios reikalams’ reguliuoti.

Manifeste sakoma, kad tiky
bos laisvei ginti sąjunga buvus 
priversta pavartoti ginkluotą 
jėgą, kadangi nebebuvę kitokių 
priemonių bažnyčios teisėms 
ginti. Bet, sakoma toliau mani
feste, nei Meksikos episkopatas 
nei Vatikanas nieko bendra ne
turėję su tais ginkluotais “kri- 
stininkų” maištais.

Z

7 asmens prigėrė, 
smarkios audros 
nublokšti į upę

MOSELLE, Mo., liepos 15, — 
Meremec upėje prigėrė čia sep
tyni asmens, visi vienos šei
mos nariai. Jie buvo arti til
to, kai staiga užėjo smarki vė
jo su lietum audra ir visus nu
bloškė į upę.

Žuvusieji buvo St. Louis gy
ventojai, Wm. Beckman, jo 
žmona, jų trejetas vaikų, uoš
vę ir švogeris.

30,000 žmoniy serga in- 
fluenza Argentinos 

sostinėje
BUENOS AIRES, Argentina, 

liepos 15. — Miesto sveikatos 
departamento pranešimu, Bue
nos Airese šiuo tarpu 30 tūk
stančių įmonių serga influen- 
za. Liga vis plečiasi.

Kasyklos, uždarytos per 
25 metus, vėl ims dirbti

SYLVA, N. C., liepos 15. — 
Vietos Callowhee vario kasyk
los, kurios per daugiau kaip 25 
metus buvo uždarytos, dabar 
vėl pasiruošusioj pradėti dirb
ti. Visps reikalingos mašinos jau 
įsteigtos.

Nužudęs savo žmoną, 
pats nusižudė kalėjime

NEW YORKAS, liepos 15.
Kings kauntės kalėjime su stik
lo šuke pasiplovė kalinys Ber- 
nar<l McFadden, 4 8 metų am- 

žiaus. Jis buvo laikomas kalė
jime dėl nužudymo savo žmo
nos, kurią jis buvo įtaręs dėl 
neištikimumo jam.

Sako lenkų lakūnas 
i Idzikovskis esąs 

dar gyvas

NEW YORKAS, liepos 15. — 
Lenkų komitetas New Yorke sa
kosi gavęs pranešimą iš Gra- 
ciosa, Azoruose, kad lakūnas 
maj. Idzikovskis dar esąs gy
vas. Pranešimas esąs gautas iš 
Idzikovskio kompaniono, maj. 
Kuba los, kuris sakąs, kad juodu 
buvę išgelbėti iš degančio jų ae
roplano Marszal Pilsudskį, bet 
Idzikovskis esąs taip baisiai ap
degęs', jogei nesą vilties, kad jis 
dar pasveiktų.

Idzikovskis jau palaidotas
LISABONAS,- Portugalija, lie

pos 15. — Gautas čia iš Hdrta, 
Azoruose, oficialis pranešimas 
sako, kad žuvusis lenkų skridi- 
kas per Atlantą, maj. Idzikov- 
skis, buvo vakar 3 valandą p.) 
pietų palaidotas Graciosa ka
puose. Laidotuvėse dalyvavo ko
ne visi s'alos gyventojai.

Panevėžyje sudegė linų ap
dirbimo fabrikas. Nuostolių pa
daryta apie 700,000 litų.

Stengsis dėl tekstilės 
darbininkų sąlygų 

pagerinimo
Kuria 1,000 narių komitetą, 

kuris padės Darbo Federaci
jai tekstilės darbininkus pie
tuose organizuoti.

RYE, N. Y., liepos 15. — 
United Textile Workers of 
America surengtoje čia konfe
rencijoj vakar buvo nutarta or
ganizuoti nacionalinį l,(X)0 na
rių komitetą, kuris stengtųsi 
dėl darbininkų sąlygų pagerini
mo pietų tekstilės įmonėse.

Komitetas, kurio pirmininku 
buvo išrinkta Mrs. Daniel 
O’Day, padės taipjau Amerikos 
Darbo Federacijai pietų teksti
lės įmonių darbininkus suorga
nizuoti.

Konferencijoje, be kitų, da
lyvavo Norman Thomas, buvęs 
socialistų partijos kandidaas į 
Jungtinių Valstybių preziden
tus praeitais rinkimais, ir Mrs. 
Rose Schneiderman. Women’s 
Trade Union League’os pirmi
ninkė.

Thomas M. McMahon, United 
Textile Workers of America 
pirmininkas, ir Edward Mc- 
Grady, Amerikos Darbo Fede
racijos atstovas, papasakojo 
konferencijai savo prityrimus 
pietų valstijų tekstilės įmonių 
miesteliuose, iš kurių jie per 
pastarąjį tekstilininkų streiką 
buvo vietos biznierių prievarta 
deportuoti.

Kinu konsulas, jo žmo
na suimti dėl opiu

mo šmugelio
SAN FRANCISCO, Cal., lie

pos 15. Ryšy su suradimu 
$1,000,000 vertės opiumo, kuri 
Kinų vicekonsulo žmona, Mrs. 
Ying Kao, bandė savo bagaže 
įsigabenti į Jungtines Valsty
bes, manydama, kad, kaip ofi
cialiu asmens žmonos, jos baga
žas nebus krečiamas, vakar ta
po areštuoti patsai vicekonsu
las, jo žmona ir Suen Foon, Ki
nų konsulato sekretorius. Visi 
trys kaltinami dėl opiumo šmu
gelio. Jie tapo, vėliau paleisti už 
$10,000 kaucijos kiekvienas.

BERNIUKAS IR MERGAITĖ 
ŽUVO VALTELIŲ KOLIZIJOJ

ALEKSANDRIA BAY, N. Y., 
liepos 15. — Jų motorinei val
telei susidūrus su kita motori
ne valtele, prigėrė mergina Mar- 
garet Winder ir Princetono uni
versiteto studentas Wm. (Lo
mu rn.
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DANGĖS

Paskum majoras

Amerikos Jungtinių Valstijų 
Nepriklausomybės šventės 
ap vaikau lojimas.

Rašo Naujienietis

Ne-Amerikos Jung. Valstijų 
priklausomybės ^netinių sukak
tuvių apvaikščibjimo iškilmės, 
liepos 4 d. įvyko čia su tikra 
pumpa. Iškilmėse geresniam, 
matomai, jų atžymoj imui, daly
vavo ir visas armijos dalis at
stovauti būreliai. Neužmiršta 
patiekti net ir senobiškos Ang
lijos armijos “sampelis”, pilna
me tų laikų kostiume. Tik ap-l , 
rėdytų jaunų vaikinų n»nko« | 
figūros ir išblyškę veidai var-; 
giai bau atrodė-atvaizdavo — 
anų laikų Anglijos stiprių ka
reivių typus. Tai buvo išblyš
kę ir nugybusieji, tur-but, “boy 
scouts” vaikėzai, kurie 
davo daugiaus “chocolate” ar
ba “tin soldiers”, negu bet ko
kius karius.

Iškilmės įvyko senojo ir pir
mutinio Am. Jung. Valstijų 
kongreso rūmų užpakalinėje ai-! 
kštėje, tųjų “paūksmėje”, kuri, 
tiesą pasakius, neturi jokios pa
ūksmės ir publiką svilino saulė.! 
Bet politikieriai-kalbėtojai vis!

melsvo veido (matomai, “blai
vininkas”!) monsignorių, kad 
atkalbėtų “tėve mus” ir suteik
tų benedikciją (palaiminimą). 
Keista, kad protestoniškų kva- 
kerių sostinėje leista Romos ka
talikų “batiuškai” garsinti sa
vo biznį ir sektą. Ir tai dar 
visos šalies svarbiausiose šven
tės iškilmėse ir pirmutinėm sos
tinės šventovėje (shrine), kaip 
patys amerikiečiai vadina, 
mes dar stebimės, kad mūsiš
kiai klerikalai paprasčiausio 
savųjų tarpe, ir bažnyčios ru-

laikų Anglijos karaliaus ir ki
tų šios šalies kolonistų tuome
tinių engikų prakeiksmų ir kito
kių epitetų. Net ir patsai majo
ras Mackey neiškentė nepada
ręs prie josios humoristiškos 
pastabos'. Jeigu, esą, tas kara
lius buvęs tokis blogas, kaip 
kad musų bočiai jį pravardžiuo- 
ję, tai jis nežinąs ką. daugiaus 
prie to pridėti. Visa publika 
turėjo gardaus juoko.

Ir iš tikro, kokiems galams 
kartoti visa ta pirmtakunų tul
žis prieš kitą šalį? Juk vyruo
janti tauta ir dvasia visvien 
čia ta pati. O musų laikais 
ten—Anglijoj— yra daug žmo
niškesnė valdžios sistema, o da- 

jr| baltiniu laiku dar net ir darbo 
žmonių partijos valdoma! O 
kas čia?

Bereikalingas, žinoma, buvo
syje, be ‘tėve musų mitingo į jr to paties dokumento ištisas 
neatidaro! Juk tatai jiems ir skaitymas. Jeigu jau tatai ir 
“Dievas prisako”. Tikybinis vo- kutina, dėl viso formalumo, pa- 
ratinklis išsiskleidęs dar gana kaktų, berods, tik ryškesnių Ir 

> ne- ! sveriančių ištraukų, 
, žiūrint, kokios tautos bei kas-1 frazių ir kiltai 
j tos (klesos) jie nebūtų ir kokiu ;05aisjų pakartojimas, 
tikslu bei kokioj vietoj jie ne-1 i.eikia, pripažinti, 
susirinktų.

Poterius
atvaiz- tomą .West

lės dr-jos
“America”.

skambas- 
kiltai žmoniškų 

, kuriais, 
minima dek- 

' leracija apščiai pasižymi. Bet, 
pirma 

šidijamasi.
atkalbėjus, prista- vis mat, amerikietiškai: 

Phila. tūlos muzika- daroma, o paskui 
choras sudainuoti Reikia, mat, dalyką nuglostyti, 

Choras, kaip buvo uodega išsukti.
garsinama programoj ir paties'uis reikalauja.

Politika ir biz-

kyti. žodžiu, tikras kalbėtojas.
Visų pirma majoras davė pa

sargą kaslink skaitytosios dek
leracijos, pareikšdamas', kad da
bar josios nereikia taip supras
ti bei priimti, kaip kad tais lai
kais, kuriais jinai parašyta. Da
bar tarp šių dviejų šalių—Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų—esą 
nėra jokių karų ir neturėtų 
būti. Neturėtų jų būti tarp jo
kių šalių. Dabar mes esame 
reikalingi taikos, pastovios ir 
amžinos taikos, demokratybės ir 
visuotinos, tarptautinėm tole
rancijos, o ne neapykantos ir 
pagiežos!

Į

Tai pirmą kart esu girdėjęs 
Am. didmiesčio majorą tokias 
plačias pažiūras dėstant.

Antrą stebėtiną savo taikos 
ir tarptautinės tolerancijos at
žvilgiais’ nuotaiką parodė, tai 
pareiškimu, kad jis patsai, var
dan savo istoriško miesto ir pi
liečių, mušęs Anglijos darbie- 
čių premjerui MacDonaldui te
legramą, kad busianti nusigink
lavimo konferencija butų laiko
ma tiktai čia Philadelphijoj, 
kaipo seniausioje buvusioj ša
lies sostinėj ir laisvės lopšy, 
tosios neprigulmybės šventykloj.

Be to, antrą 
nusiginklavimo
sumanymą jis patiekė, 
kad visų vyriausių pasaulio ti
kybų atstovai taipgi čia pat ir 
tuomi pačiu tarpu pribūtų ir 
visi kartu sudėtų savo priža
dus, kad jie visam pasauly stos 
prieš karu®, už visuotiną, visų 
rasių, tautų ir tikybų taiką.

Visa tai skamba lyg ir uto
pinė svajonė,
įvyksianti, tačiaus 
gui verta atiduoti 
kį platų ir aukštą 
principą ir drąsą
J. V. tikrų laisvės 
ir demokratybės 
Franklinų, Jeffersonų, Painų ir 
kitų sostinei yrai didelė garbė 
turėti tokį kiltų norų ir aukštų 
žmoniškumo idealų žmogų savo

majoru, kokiu škotas' Mackey 
pasirodė.

Majorui pabaigus savo kalbą, 
minėtas choras sudainavo “Land 
of Hope and Glory” (žeme Vil
ties ir Garbės). Paskum ma
joras Mackey pristatė dienos iš 
kilmių svarbiausią kalbėtoją, 
teisėją Maxcy, iš Scranton, Pa.

Pastarasis tikras oratorius. 
Balsas stiprus, asmuo imponuo
jąs, platus ir visapusis apsi
švietimas kaip lygiai ir pasaulė
žiūra—tai teisėjo Maxcy ypaty
bės bei savybės.

nuostabų prie 
konferencijos 

tai
majoro, susidėjęs neva iš 500 
balsų, tačiau dainavo silkių bal
su. Chicagos liet. “Birutė”, 
užtraukus “Ei, pasauli! Mes be 
Vilniaus nenurimsim” butų visą 
ta chorą užmušus!

c L-

Po dainai sekė skaitymas Ne-i

Chorui sudainavus Gounad’o 
“Unfold ye Bortais” —išėjo kal
bėti patsai miesto majoras Mac
key. žmogus, matomai, nuošir
dus, liberalas ir visai nėra te
kis nachalas, kokių didžiumos 
Amer. miestų majorų esama.

tatai kartojo, nes jie tupėjo po! prigulmybės Dekleracijos. Skai- Jis visiškai ne politikierių, bet
audekline palapine ir, be abejo, tė ją tūlas jaunas “Iligh 

' School” studentas, žydelis. Stu- 
pradėta dentaš labai gražia anglų kal- 
ti k rojo bos tareną vartojo. Pagaminta 

i nu-l jinai buvo čiapat, tarp šio mu-

jautėsi paūksmėje.
Iškilmių programa 

10:15 vai. ryto sulig 
laiko, o sulig politikierių 
statyto 11:15. Programą ati
darė miesto majoras Mackey, 
kuris ir visą iškilmių programą 
pi rm i n i nka vo-vedė.

Visų pirma pristatė vietos 
policijos beną, kuris pagriežė

ro sienų ar bent priimta bei 
pasirašyta ir paskum— visam 
civilizuotam pasauliui, 1776 m., 
paskelbta.

Dekleracija begalo ilga ir 
nuobodi. Kupina jinai ant tų

kokių nors humanitaristų-moks- 
lininkų tipo: žmogus sausas, 
malonios šypsenos ir fizionomi
jos. Atrodo j a.a. senelio Dėb
so tipą, tik stambesnis. Kalbėti 
jis kalba gerai, ilgai ir nuosek
liai. žodžiai apgalvoti, jumo
ras vietoje, tuščiomis frazėmis, 
kaip paprasti “politišians” daro, 
nesišvaisto. Kalbėti irgi ne*;*:? 
gi, nes turi ką, matomai, paša

kuri vargu bau 
tokiam žmo- 
garbė už to- 
žmoniškumo 
jį pareikšti, 

pionierių 
apaštalų —

Kalbėjo jis ilgai ir plačiai, 
daugiausiai tenkindamasis J. V. 
kūrimosi perijodo didvyrių ir 
pionierių dabuotės peržvalga ir 
įvertinimu. Neaplenkė nei vie
no, nors vienus labiaus, kitus 
mažiaus išaukštino. Ne visi ly
giai juk ir pasižymėjo. Smerkė 
tulus šių dienų neva įstatymus 
ir patvarkymus, kurie, jo nuo
mone, nėra nei įgyvendinami, 
neigi gyvenime reikalingi. Ma
tomai, turėjo omenyje dabarti
nę blaivybę”.

Neigė darbininkų išnaudoji
mą, tikybinį fanatizmą ir inkvi
ziciją, karus ir kitas blogybes. 
Tačiau kaip visa tatai prašalin
ti—jokių planų nenurodė. Vis- 
vien daug-maž pasirodė politi
kierių.

Gražiausia jo oracijos ypaty
bė, tai kad moka gyvais vaiz
dais ir garsiųjų žmonių kalbų- 
raštų citatomis savo kalbą 
iliustruoti.

Buvo dar muzikos, šalies 
himnas, “Star Spangled Ban- 
ner”, ir pryčerio palaimini
mas, bet tųjų jau nebes'ulau
kiau. Pakako pirmojo “tėve 
musų”.

Puikiausia iškilmių mechaniš
koji inovacija (naujanybė) 
(bent man pirmą kart matyta), 
—tai tv. radio emphlifi-ers (bal
so skleidėjai, ar kaip čia lietu
viškai išeitų). Tai yra tokios 
triubos, kurios sujungtos su ra- 
dio priimtuvu varinėmis vielo
mis perduoda kalbėtojų klau-

santiems balsą. Balsas ir žo
džiai buvo toki skardus', jog ki
toj pusėj aikštės, bloko pločio, 
kiekvienas žodelis ir garselis 
buvo kuoaiškiausiai girdėti. Jų 
buvo keliose vietose prie parko 
stulpų priraišiotų, kad visi gir
dėtų. Keista, kad iškilmėse ne
dalyvavo valstijos gubernato
rius ir šalies prezidentas. Pas
tarasis, p;isak laikraščių, bu
vęs baisiai užimtas savo rašti
nėje ir “net” 2 valau d i dirbęs. 
Bet žingeidu butų žinoti, ką j 
pirmasis daręs? Gal buvo at
lankyti “ ‘old swimin’ hole” ar 
ant “fishing trip”.

Liepos 4 d. čia buvo be aukų: 
nei vienas neužmušta. Mat, vi
sos' sprogstančios medegos 
grieštai uždrausta pardavinėti. 
Sužeista 11 asmenų, bet ne per 
jų pačių kaltę, o tik kitų vėp- 
lumą.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Antradienis, Liepos 16, 1929

ILGAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
ciuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikros Castoria. šalinkis 
imitacijų.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancei NuZ 
Ugnies, Langą, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausia* kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tux-iu 
bargeną visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Rooeevelt S500

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzic 8902

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

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

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

GRAŽUOLIU KONTESTAS
—ĮVYKS—

Rugpiucio-August 4,1929
CERNAUSKO DARŽE

Visos Chicagos ir kitų miestų lietu- || 

vaites gražuolės (nevedusios) yra kvie- j
čiamos dalyvauti konteste . Laimėtojos j
gaus $100 vertės deimantinį žiedą ir $4o 

bei $25 pinigais. ■

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

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI 

1739 South Halsted Street z
Chicago, Illinois.

AŠ sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuoliu į

konteste. Esu ................... metų amžiaus; ............. z....  pėdu

colių ūgio; sveriu svaru. Gimiau

(miestas). Užsiėmimas

Vardas pavardę

Adresas

——



Lėšos 
specialių

tik 66 laipsnius.

Meilės tragedija

Pakliuvo švilpukas

$17,000,000 keliams

MacDo-

esere

Mažiau žmonių besi- 
maudo ežere

keliams susidarys iš 
gazolino mokesčių. 

Mat, nuo rugpiučio 1 d. 
kiekvieno galiono gazolino 
imama 3 centai taksų.,

ŽINIOS

Antradienis, Liepos 16, 1929 __________________________
f I

■■■4^ O tais‘ sekmadienį van-
H ■■ ■ ■tu Į dilo buvo šilčiausias vasarą,

bet ir tai jo temperatūra sie-
I kė

NAUJIENOS, Chicago, UI

Nusižudė bedarbis

Ji

Šovė j teisėją
su-

kuri-e pasivijo jį ir

Išgelbėjo senukus

prizą-

nuo sudegimo.

Mirė nuo karščio

SAKINYS “ELEKTRINIS REFRIGERATORIUS” KLAIDINGAI SUPRANTAMAS

nuo 
bus

Jūsų saugumui
Policijos’ komisionierius Wm. 

F.< RusseU šios savaitės biule- 
tene įspėja:

“Saugokitės kišenvagių!

Tatai turės būti 
bėgiu sekamų dviejų

že- 
mi- 
bu-

40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios. tiktai ....... $12.98

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

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

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

—

Policijos komisionierius Bus- 
; sėli gavo pasveikinimą nuo dva-

! lance komiteto pirmininko.
Yarrovv sveikina komisionie- 

j rių už jo didelį pasiryžimą ko
voti kriminalistus.

Praeitą sekmadienį Chicagos 
čekoslovakai buvo popiežiaus 
Vatikane priimti. Iš Romos pil
grimai išvyko į Pragą, kur bus 
apvaikščiojimas ryšy j su šv.

AOMKMiZausi

Chicagos pilgrimai 
pas popiežių

Nusiplikė karštu 
vandeniu

Oscar Nelson, 1024 Dempster Venceslavo 1,000 metų sukak- 
į st., rengėsi maudytis. Jis atsu- tuvėmis.

Įtūžęs Daniel Rogers, 29 me-;ko “shower” ir taip nusitvilkė 
tų amžiaus, pasislėpė prie 5642 karštu vandeniu, kad prisiėjo 
S. Paulina st. Tuose namuose jį vežti į St. Francis ligoninę, 
gyveno p-lė Anna Kircher, bu- j0 padėtis esanti kritiška, 
vusi Rogerso numylėtinė. Prieš j __________ _
porą savaičių Anna, taip sa
kant, davė Rogersui saktį. Dė-| 
liai to pastarasis labai įtūžo. George Bohlin, 2718 centrai j 
Jis laukė, kol jo buvusi mer- , mėgdavo, taip sakant, “fu-į 
gina sugi ižo iš teatio su Char- ]jnĮį” policiją. Jis išmoko pui- j 
les Eberhardt. I kiai pamėgdžioti poliemonų švil-i

Kai automobilis prisiartino,] 
tuoj Rogers prišoko prie savo 
konkurento ir pradėjo jį muš-

pinui. Privažiuoja jis būdavo su 
savo forduku prie kokio skers
gatvio ir sušvilpia. Automobi-

t i, kaltindamas jį merginos pa- jjS(aj įuoj sustodavo, manyda-
vogimu. Netikėtai užkluptas,! 
Eberhardt nebegalėjo suvaldy-l 
ti automobilio, kuris pasisuko 
į medį. Prie medžio tapo pri
slėgtas Rogers. Jis liko mirti
nai sutriuškintas. Tai įvyko sek
madienio vakare. Policija sulai
kė Eberhardtą ir Kircher tar
dymo tikslais.

Nužudė misterišką 
žmogų

Praeitą šeštadienį misteriškai 
tapo nužudytas Charles MacDo- 
nald. P-ni Colburn, 642 N. Dear- 
born avė., policijai suteikė to
kių niformacijų.

“Prieš trejetą metų”, pareiš
kė ji, tas žmogus nusisamdę ma
no namuose kambarį. Jis buvo 
apšviestas žmogus ir puikiai kal
bėjo franeuziškai. Jis visuomet 
buvo gražiai apsirengęs ir at
rodė, kad pinigų jam netrūk
sta. Prieš šešias' savaites be jo
kio pasiaiškinimo jis apleido ma
no namus.”

Policija sulaikė Emma ir 
John Willis bei Clark Mitchell, 
negrus, kurie gyvena virš Mac 
Donaldo kambariuko,
nald kirviu tapo nužudytas sa
vo kambaryj. Jo kūnas tapo nu
gabentas pas graborių Menchi- 
ni, 866 N. Wells St.

Šią vasarą Michigan 
mažiau žmonių besimaudo, ne
gu kitais metais. O tai dėl to, 
kad ežero vanduo vis dar te
bėra pusėtinai šaltas. Vanduo 
yra nuo 5 iki 10 laipsnių šal
tesnis, negu normališkais me-

Giria policijos komi 
sionerių

Anton Schmidtz, 65 metų am
žiaus (3342 N. Leavitt St.,) nu
sišovė praeitą sekmadienį. -Jis 
buvo netekęs darbo, ir kaimy
nai mano, kad tai pastūmėjo 
prie saužudystės.

Ida Burt miesto rotužėj 
kėlė tikrą paniką. Pralaimėju
si bylą su Morris I. Kaplan, ji 
teismo kambaryj pradėjo šau
dyti. Ji šovė į teisėją John Haas 
ir advokatą, bet nepataikė. Po 
to ji tapo nuginkluota.

1914 m. Burt buvo pripažin
ta nesveiko proto. Ji vartojo 
narkotikus. Šių metų kovo mė
nesyj tas nuosprendis buvo pa
keistas.

“Moterys yra įspėjamos ne- 
sinešioti daugiau pinigų, negu 
būtinai reikalinga. Laikykite 
pilną aprašymą savo vertenybių, 
kad galėtumėt tiksliai rapor
tuoti, jei jos pražūtų.

“Kai važiuojate gatvekariais, 
busais, ar elevatoriais, stipriai 
laikykite ridikiulį (pocket 
bodk) abejose rankose, kad ne
galima butų atidaryti.

“Del jūsų pačios saugumo, 
nedėkite ridikiulio be atodairos 
ant “kaunterio”. Saugokitės 
draugiškų moterų sankrovose, 
kurios nori su jumis susipa
žinti.

“Vyrai visuomet turi būti 
sargyboje, kai jie su savim ne
šasi dideles sumas pinigų. Kak- 
laraikščių sagutės' turi būti tam 
tikrais įtaisais prikabintos. Ne
šiojamas užpakaliniame kišeniu- 
je š-ernoles yra lengviausia ki
šenvagiams ištraukti.

“Kooperuokite su policija vi- 
suomet prisilaikydami viršmi- 
nėtų nurodymų. Jeigu jus areš
tuotume! kišenvagį, pagelbėkite 
mums jį nuteisti. Vagis kalė
jime yra geras investmentas

jums ir visiems kitiems pilie
čiams.

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos diena ir vakarais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

10 aukštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Parduodam
1-mus MORGIČIUS

mokam

mi, kad tai stovinčio poliemono 
ženklas*. Tąsyk Bohlin paspaus
davo ant geso ir parodydavo 
poliemonui nugarą.

Tačiau užvakar jam tas trik- 
sas nepavyko. Prie vieno skers
gatvio jis sulaikė automobilis
tus. Bet čia pasitaikė keli po- 
licmonai, 
areštavo. Jis tapo apkaltintas 
poliemono impersonavimu.

Gubernatoriaus Emmersono 
paskirta komisija išdirbo pla
ną, kuriuo einant bus išleista 
$17,000,000 keliams*. Padėtis 
Chicagoj jau pasidarė nebepa
kenčiama. Šventadieniais tiesiog 
sunku bėra ir išvažiuoti, nes 
keliai yra užkimšti automobi
liais. Todėl planuojama praties
ti naujų kelių, kurie pašalins tą 
susikimšimą, 
padaryta

Ima nagan Capone 
gengsterius

Valstijos prokuroras pasiry
žo sunaikinti Capone sukurtą
jį butlegerių sindikatą. Nete
kęs savo vado, tas sindikatas 
pietinėj miesto dalyj visvien 
nepaliovė varyti biznį. Praeitos 
savaitės pabaigoj prokuroras 
įsake padaryti kratas keliose 
butlegerių lindynėse. Rezultate 
tapo areštuoti keli “rodauzių” 
laikytojai.

JUST KIDS—Against Big Odds!

Chicagietis parašė 
operą

Hamilton Forrešt, jaunas chi- 
cagietis, paraše operą “La Dame 
aux Camelias”.

Sekamą sezoną opera bus dai
nuojama Chicagoj. Svarbiausioj 
rolėj pasirodys Mary Garden, 
jauno kompozitoriaus proteguo
to j a.

Eli Hachtman, 77 metų am
žiaus senelis, išbudo savo apart- 
mente (1409-11 S. Spaulding 
avė.) ir pajuto keistą baimę. 
Jam pasirodė, kad kambary; 
kas nors yra negerai. Jis yra 
aklas.

“Lena! Lena! Kas nors yra 
vadin- 
negir-

Geriausios nuo skilvio, 
kraujo ir nervų ligų

Vertė gyduolių yra darodoma kų jos yra 
padariusios kitiems. Skaitykit kų p-naa 
H. A. McCart, Oneida, Tenn., mano apie 
Nuga-Tone. Jis sako: "Aš išvartojau 3 
butelius Nuga-Tone ir man joa daug pa
gelbėjo. Aš jas visuomet laikysiu savo 
namuone, ne« man joa pagelbsti, Nuga-To
ne yra goriausios gyduolės kokias afi eau 
kada vartojęs nuo nervų, skilvio ir krau
jo ligų. Jos yra geros nervų būdavote- 
jos”.

Tai yra paprasti raportai kap vartoja 
Nuga-Tone. Virė milionas žmonių yra gavę 
puikias pasekmes vartodami Šias gyduoles. 
Nei vienos gyduolės negali susilyginti su 
Nuga-Tone nuo skilvio suirimų, prasto ape
tito. praradimo svorio arba stiprumo, silp
nų nervų, galvos skaudėjimo, svaigulio, in
kstų. kepenų ir pūslės trubelių, chroniško 
užkietėjimo, abelno nusilpnėjimo, prasto 
miego arba panašių trubelių. Pabandykit 
Nuga-Tone tik keletu dienų ir pastebėki! 
kaip stipresnis ir sveikesnis jus pasijausite. 
Jus galit pirkti Nuga-Tone kur gyduolės 
yra parduodamos. Jei jūsų vertelga neturi 
jų pas savo stake, reikalaukit, kad jis už
pirkti Nuga-Tone kur gyduolės yra par- 
sakytų jums iš olselio vaistinės.

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos. 

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III. 
Telefonas Lafayette 4689

Paklausk savo grocerio arba skambink 
THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 5030kambaryj,” jis pradėjo 

ti savo žmoną. Bet toji 
dėjo, nes yra kurčia.

Tąsyk jis atsikėlė ir
dino ją. Namas jau buvo lieps
nomis apimtas.

Skersai gatvės buvo “partė,” 
iš kurios išsiskyrė du drąsuo
liai — M. Pearman ir Henry 
Elman — ir šoko į degantį tro- 

| besi. Seneliai laikėsi už rankų 
susikibę ir laukė- mirties. Jie 
tapo išvilkti į gatvę ir išgelbė
ti

Vakar apie 7 vai. ryto Frank 
Dombrowski (4917 S. Honore 
St.) išėjo į darbą. Prie 44 ir S. 
Mars'hfield jis sudribo ant 
mės ir mirė. Manoma, kad 
rė nuo karščio. Dombrovvski 
vo apie 65 metų amžiaus.

Koronerio tyrinėjimas įvyks 
šiandien, 10 vai. ryto, Eudeikių 
laidotuvių įstaigoj.

By Ad Carter

Bukit atsargus
naudokit LEDA!

Didelio nesusipratimo kilo publikoj dėl netikslaus supratimo žodžių “ice box” ryšy su užsinuodi- 
jimu mechaniško šaldytuvo gasais ir mirtimis. Ledo išdirbystė Chicagoj nori visiems paaiškinti, 
kad niekuomet nėra ištikę mirčių užtroškimų ir negali būti iš bakso, kur laikomas ledas šaldy
mui.

Visi mechaniški šaldytuvai, operuojami elektros arba iliuminuojant gasą, taip atskiros vienetus 
virtuvėj, kaip didesnės iš centro operuojamos vienetos skiepuose, turi būtinai naudoti kokį nors 
cheminj šaldytuvą.

Plačiausia naudojami cheminiai šaldytuvai yra methyl chloride, sulphur dioxide. carbon dioxide 
ir ammonia. Jeigu tokie gasai įsiskverbia didesniu kiekiu į namą per prakiurusias dūdas ar su
jungimus, tai valdininkai tvirtina, kad tie gasai esantys blėdingi, nuodingi, eksplioduojantys ar 
troškinantys.

Ledo plentuose ledas yra dirbamas po budria ekspertų priežiūra. Išlavinti žmonės operuoja 
mašinas, čia padarytas sveikas produktas ir atgabentas į jūsų namus švarus ir gatavas ap
saugai jūsų maisto reikmenų ar sušaldymui jūsų mėgiamo skystimo, negali pakenkti nė jum, 
nė jūsų vaikams.

GREITAS, PATIKĖTINAS PRISTATYMAS YRA ANT KABLELIO JŪSŲ TELEFONO

Aptarnavimas ledu šiandien Chicagoj ir jos priemiesčiuose yra geresnis, nei kuomet nors pir
miau, ačiū aiškiam pagerėjimui jo dirbime ir išvežiojime. Lede nėra nieko, dėl ko jum reikėtų 
nors truputį susirūpinti. Tyliai, veikliai, saugiai, ekonomiškai LEDAS dirba savo darbą. Ledo iš
dirbėjai aplanko kiekvieną gatvelę ir kampą mieste ir priemiesčiuose kasdien po keletą kartų 
šu švariu, mandagiu ir patikėtinu patarnavimu. Pašaukimas telefonu bet kurio iš jų paragins 
ledo pristatytoją su reikalaujama našta į jūsų namus.

SAUGAUS
ALBANY ICE COMPANY 
ARCTIC ICE & SUPPLY CO. 
ASHLAND PURE ICE COMPANY 
BRENNAN PACKING CO. 
CALIFORNIA ICE & COAL CO. 
CHICAGO ARTIFICIAL ICE CO. 
CITY ICE SUPPLY COMPANY 
COLUMBIA ICE & ICE CREAM CO. 
CONSUMERS COMPANY 
EAGLE ICE COMPANY ? 
ECONOMY ICE COMPANY

EVANSTON COAL & ICE CO. 
FULTON PURE ICE CO. 
THE HAEGELE ICE COMPANY 
JEFFERSON ICE COMPANY 
JERSEY ICE CREAM COMPANY 
KOSMOS ICE CO.
LINCOLN-BOYLE ICE COMPANY 
MARTENS BROTHERS 
MIDWEST ICE COMPANY 
NATIONAL ICE & FUEL CORP. 
OETTING BROS. ICE CO.

OETTING ICE & COAL COMPANY 
PEOPLES FUEL & SUPPLY Co. Ine 
POWERS ICE COMPANY 
ROBEY ICE COMPANY 
C. N. RUHART ICE COMPANY 
THE RUH ICE COMPANY 
SUBURBAN ICE COMPANY 
SURE PURE ICE COMPANY 
L. C. TEWES CO., Not Ine. 
WEST SIDE ICE COMPANY 
WIELAND ICE CREAM CO., Ine.

CHICAGO
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KARO PAVOJUS AZIJOJE

Buvusieji geriausi bičiuliai, sovietų Rusija ir Kini
ja, daro prisirengimus karui prieš kits kitų. Telegrama 
iš Tokio (Japonijos) sako, kad keliauninkai, atvykusieji 
iš Sibiro pastebėję, jogei rusų kariuomenė esanti gabe
nama traukiniais į rytus, linkui Čitos ir Mančuli. Tuo gi 
tarpu telegramos iš Mančuli ir Nankino (Kinijos) pra
neša apie dideli kinų armijos judėjimų Sibiro pasienyje.

Konfliktas tarpe rusų ir kinų kilo iš to, kad Kinijos 
ir Mandžurijos vyriausybė staigiai pašalino sovietų at
stovus iš Kinijos Rytų geležinkelio administracijos ir su
ėmė daugiau kaip pusantro šimto sovietų valdininkų, ku
rių daugelį deportavo Sibiran, f šitų kinų žinksnį Mas
kva atsakė griežtu ultimatumu, reikalaudama, kad tau
tinė Kinų valdžia ir Mandžurijos vyriausybė per tris die
nas duotų atsakymų, ar jos sutinka tuoj pradėti konfe
rencijų konfliktui išspręsti; jei kinai atsisakysiu ge
ruoju su sovietų valdžia tartis, tai pastaroji busianti pri
versta imtis kitokių priemonių Sovietų Sujungęs teisėms 

ti.
Matyt, kad ir bolševikai, ir kinai abejoja, ar bus ga

lima taikiu budu tų ginčų likviduoti. Tas faktas, kad Ki
nai be jokių ceremonijų paėmė į savo kontrolę Rytų Ki
nų geležinkelį, kuris priklauso Rusijai, leidžia manyt, jo
ge! Nankine yra nusistatymas išmesti bolševikus iš Man
džurijos, nežiūrint kuria kaina.

Taigi Azijoje gali kilti karas, kuriame stotų viena 
prieš antrų dvi jaunos, revoliucijoje gimusios valdžios. 
Ne taip dar seniai tos dvi valdžios ėjo ranka už rankos 
prieš imperialistines Europos valstybes. Kodėl jos su
sipyko ?

Pamatinė susipykimo priežastis yra ta, kad sovietų 
valdžia nesitenkino savo role, kaipo Kinų tautinės vald
žios talkininkės, bet kišosi į vidujinius kinų reikalus ir 
bandė jų revoliucijų panaudoti savo politikos tikslams. 
Reikšmingas yra tas faktas, kad bolševikai iki šiol ne
atsižadėjo Rytų Kinų geležinkelio, kuris buvo nutiestas 
Rusijos carizmo laikais tuo tikslu, kad Rusija galėtų iš
naudoti Kinijų. Jei sovietų valdžiai nebūtų rūpėję kinų 
išnaudojimas; jei ji tikrai butų geidusį jiems laisvės ir 
nepriklausomybės, tai ji seniai butų pasiūliusi Kinijai tų 
geležinkelį atsiimti arba bent atpirkti.

Kinai šiandie daro su ta rusų nuosavybe taip, kaip 
bolševikai pasielgė su svetimų šalių piliečių nuosavybė
mis (dirbtuvėmis, kasyklomis ir t. t.), pasigrobę valdžių 
į savo rankas. Visas tas nuosavybes bolševikai konfis
kavo be jokio atlyginimo, ir iki šiol jie nelaiko reikalin
ga dėl jų atsiteisti su buvusiais savininkais. Dabar Kinų 
vyriausybė bando pasiimti į savo rankas rusų geležin
kelį, nutiestų Kinų teritorijoje. Tai yra vykinimas gar
siojo Lenino principo: “Grab nagrablennoje” (Grobk gro
bį), ir kų bolševikai gali prieš tai pasakyti?

Jei bolševikai ne tik smerktų svetimus imperializ
mus, bet ir patys imperializmo nepraktikuotų, tai pyktis 
su Kinais jiems nebūtų jokio reikalo.

LIETUVOS SOCIALDEMO-* 
KRATAI LEIDŽIA 

LAIKRAŠTI

“L. žinios” praneša, kad Kau
ne išėjo naujas socialdemokratų 
laikraštis “Darbo Balsas”, kurį 
leidžia St. Kairys, L. Purenie- 
nė ir V. Bielskis, o atsakomuo
ju redaktorium pasirašo J. Au- 
gustinavičius.

Šitas laikraštis yra leidžiamas 
vietoje “Socialdemokrato”, kurį 
prieš keletą savaičių Voldemaro 
vyriausybė uždarė.

MIRTIS, MIRTIS IR MIRTIS.

Lietuvos spaudoje tapo pa
skelbtas, pp. Smetonos ir Vol
demaro išleistas. “Organizacijų, 
sudalytų okupuotoje Lietuvoje 

ar svetimose valstybėse, daly- 
viams ir Jų padėjėjams bausti 
įstatymas7. Tur būt tai bus

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams_________________ $8.00
Pusei metų * _. __ 4.00 
Trims mėnesiams___ __  - 2.00
Dviem mėnesiam -- . ___ 1.50
Vienam mėnesiui__ ;____ _  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija____________  3c
Savaitei _  - - ---- f , , 18c
Mėnesiui_____ _ r . , , 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pati j ♦

Metams ----- M n $7.00
Pusei metų----------------------- 3.50
Trims mėnesiams -------- 1.75
Dviems mėnesiams______ 1.25
Vienam mėnesiui_________ „ .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpigtais!
Metams___________ _ 18.00
Pusei metų------------------------ 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikta siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakypiu.

tarnautoji!,—baudžiamas mir
timi.

“Kas kursto prisidėt prie 
nurodytų organizacijų, arba 
jų tikslams pasiekti padeda 
bet kokiu darbu (! “N.” 
Red.), arba platina, laiko ar 
gauna (!! “N.” Red.) iš. oku
puotos Lietuvos, ar užsienių 
tų organizacijų literatūrų,— 
baudžiamas sunkiųjų darbų 
kalėjimu arba mirtimi.” 
Vadinasi, mirtimi gali būt

vadinamas “įstatymas prieš 
plečkaitininkus”, kurį žadėjo 
valdžia išleisti. Jo pirmas para
grafas skamba taip:

“Kas dalyvauja sudarytose 
okupuotoje Lietuvoje ar sve

timose valstybėse organizacijo
se, kurių tikslas yra sujungti 
Lietuvą arba jos dalį su kita 
valstybe, arba nuversti esa
mąją valdžią, arba padaryti 
Lietuvos valstybėje suirutę, 
—baudžiamas mirtimi.”
Taigi sulig šituo “įstatymu” 

bus baudžiami mirtimi net tie 
nariai organizacijų, sudarytų 
svetimose šalyse, kurie nori 
“padaryti Lietuvos valstybėje 
suirutę”. Prie “suirutės dary
mo” gali būt priskaitytas ir 
bandymas iššaukti streiką arba 
demonstraciją.

Bet sekantys paragrafai yra 
dar žiauresni. Antrasis ir tre
čiasis skamba taip:

“Kasi nurodytiems tiks
lams pasiekti ruošia teroris- 

tišką aktų, arba kėsinasi jį į- 
vyk’dyti arba įvykdo jį prieš 
valdžios narį ar valstybės

i Kelias į Laisvą Mokyklą ■
J Rašo Juozas Pronskus \ !

(Tęsinys)
E. D. Martin sako: “Išauk

lėto žmogaus idealas, o ne mi
nios reikalavimas yra geriau
sia laisvės garantija. Aš ma
nau, kad mes vyriausiai esame 
skolingi tam idealui už tas lai
sves, kuriomis dar naudoja
mės. Auklėjimas, jei jis yra 
tikras, turi būti vedamas pro
to laisvės atmosferoj. Jis tu
ri sukti ten, kur link tiesa ke
lią rodo. Jis turi pasiekti mą
stymo laisvę ir tam tikrą 
smerkimo atsargumą. Tai y- 
ra savotiška laisvė nuo ver
giškumo ir rutinos. Toks auk
lėjimas plečia žmogaus intere
sus ir tuo pačiu budu jo sim- 
patetišką kitų supratimą. Vi
sa kas žmoniška tampa jam ar
tima. Tokiu budu žmogus au
ga tolorencijoj. Laisvė visuo
met kam nors: — kalbos lais
vė, minties laisvė; laisvė nuo 
įkyraus kitų įsikišimo, laisvė 
nuo slegiančio autoriteto ir 
tradicijos spaudimo, laisvė ti
kėjimo ir įsitikinimo reikaluo
se. Kiek viena tokia laisvė y- 
ra daugiausia auklėjimo įtakos 
pasekmė”....

Kokios reikalingos sąlygos 
tokiam auklėjimui arba apsi
švietimui pasiekti? Į tai ir 
gi Martin atsako: “žmonės 
tampa laisvi, kada jie pasiekia 
savivaldos. Aš tai suprantu 
taip, kad žmogus valdo save 
iki to laipsnio, kada jis remia
si patsai savo galvojimu. Tad 
laisvė pirmiausia stato sąlygą, 
kad žmonės pajėgtų galvoti da
lykus patys už save ir antra, 
kad jiems butų leista tai da
ryti... žmogus turi laisvę, ka
da jis pats save valdo. Jo lai
svė esti suvaržoma arba jo pa
ties nesugebėjimu galvoti arba 
įsikišimu iš šalies. Tad auklė
jimo ir švietimo uždavinys yra 
pagelbėti galvojimą ir suma
žinti įsikišimą iš šalies. Trum
pai sakant, liberalus yra tas 
asmuo, kurs siekia tų rezulta
tų. Liberalizmas toje prasmė
je ir švietimas yra vienas ir 
tas pats dalykas., “žmogus yra 
tada laisvas, kada jis ne tik ne
priklauso nuo kito valios siek
damas savo sprendimo, bet pir
miausia, — kada jis pats žino, 
ką jis daro ir dulko jis ta: da
ro.”

žmogus nėra puolęs, tik 
neištobulėjęs

Elbert Hubbard dar savo lai
ku kalbėjo: “žmonės labai 
daug kalba apie prisiruošimą 
gyvenimui. Geriausias kelias 
prisiruošti gyvenimui yra pra
dėti gyventi. Mokykla turėtų 
būtį ne prisiruošimas gyveni
mui, mokykla turi būti pats 
gyvenimas. Atsiskyrimas nuo 
svieto, prisiruošimui į svietą y- 
ra kvailystė. Tai lygiai, kaip 
jei attimtumei vaiką iš kalvės 
išmokinti jį kalvio amato.”

Daug yra rašančių ir kalban
čių apie auklėjimą, lyg tartum 
mintis ir idėjos butų kitame 
pasauly, atsiskirusįos nuo re
alaus pasaulio. Auklėjimas y- 
ra ne tiek specialus interesas, 
atskirtas nuo kitų interesų, 
kiek yra metodas perkelti vi
sus musų interesus. Ypatingai 
tas nesveikas nusistatymas te
bevyrauja santyky auklėjimo 
ir d^rbo. Dar la-bai dažnai 

tenka susidurti tokių jaunų 
I žmonių, kurie sarmatojasi dirb
ti, o jei dar jis mokinasi, tai 

baudžiamas net ir tas žmogus, 
kuriam kas nors atneš arba at
siųs iš užsienio knygutę, išleis
tų prieš Voldemaro valdžią!

Šitokių kruvinų įstatymų ne
buvo nė carizmo laikais. Įsivaiz- 
duokiteš kiek butų žuvę žmonių 
gyvybių Lietuvoje, jeigu caras 
butų baudęs mirtim kiekvieną 
knygnešį, sugautų begabenant 
iš Tilžės revoliucinių organizaci
jų literatūrą, ir kiekvieną tos li
teratūros platintoją!

juo labiau. Ir tai apsireiškia 
ne vien tarpe turtingųjų ir 
privilegijuotų klasių, kurios 
žemina darbą. Tas nusistaty
mas vyrauja tarp visų klasių, 
ir tai dėl tų pačių priežasčių, 
dėl kurių dauguma žmonių nie
kina neturtingą, o kelia turtin
gi-

Darbas dar nelabai senai bu
vo tik vergo dalykas. Daugu
ma ir dabar dirba tiktai iš rei
kalo, prisilaikydami vilties 
mesti dirbę taip greit, kaip tik 
bus galima. Tam yra kalta ir 
ta pati žydų ir krikščionių re
ligija. Juk Jahove (žydų die
vas) nubaudė Adomą sunkiems 
darbams visam amžiui už ne
paklusnumą, pareikšdamas, 
kad nuo tol jis tik kaktos pra
kaite valgysiąs savo duoną. 
Kristus ir gi ne kaip temėgo 
darbą, rodydamas žmonėms pa
vyzdžiu lelijas ir paukščius, 
kurie nei sėja nei piauna, o 
maistą gauna. Pats dangus y- 
ra perstatytas kai v absoliučio 
tinginiavimo viela. Panašiai 
valstybės yra darbą paniekinu
sios, kurioj šaly nerasi nusi
kaltėlius siunčiamus į sunkių
jų darbų kalėjimą. Reiškia, 
darbas jei nebe vergų, tai ta
po padarytas nusikaltėlių ir 
kriminalistų dalis...

Bet didelę klaidą ir patys 
žmonės darė ir tebedaro, skir
dami “proto darbą” ir “rankų 
darbą.” Psichologai ir fiziolo
gai įrodo, kad mąstymas yra 
taip jau kūno veikimas, kaip 
ir bile kuri rūšis, ir kar vargu 
yra toks darbas, kurs visai ne-

Pasaldinkit Rūgštų 
Skilvį Šiuo Malo

niu Budu
Kai žmonės pajunta nesma

gumą už dviejų valandų po val
gio — kenčia nuo širdies ėdi
mo, gasų, nevirškinimo — do
viniuose iš dešimties atsitiki
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir pagimdo jiems nesmagumą.

Geriausias būdas — greičiau
sias būdas tai pataisyti yra su 
alkali. O Phillips Milk of Mag- 
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, malaniausioj skystoj for
moj. Tai yra forma, kurią dak
tarai prirašinėja; kurią ligoni
nės vartoja; ant kurios atside- 
da milionai žmonių per 50 me
tų nuolatos didėjančio vartoj i- 
mo. y.

šaukštas Phillips Milk of 
Magnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių perviršiaus; ir padaro tai 
tuoj aus. Už penkių minučių 
simptomai rūgščių perviršiaus 
išnyksta. SužijMjj-imas šio ge
riausio budo reiškia ant visa
dos atsisveikinimą su nemalo
niais budais.

žiūrėkite, kad gautumėt tik
rą Phillips Milk of Magnesia. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai. Visos aptiekus 
turi dideles 25c ir 50c bonkas. 
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra prie kiekvieno pa
kelio.

“Milk , of Magnesia’! buvo J. 
V. registruotas^ prekybos • ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1876.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS 

reikalautų proto ir galvojimo. 
Iš tos klaidos tie patys žmonės 
pradėjo daryti kitą klaidą, tai 
žeminti mokslą įr auklėjimą ir 
dievinti darbą, įrodinėdami, 
kad pačiame darbe gludi kokia 
tai nauja proletariška kultūra, 
iš to ir propaganda, kad dar
bininkams reikalinga savotiš
kas švietimas.

Bet gi tokio Shakespearo so
netus lygiai gali mylėti banki
ninkas, kaip ir darbininkas. 
Nėra vieno Shakespeare buržu
jams, kito proletarams. Bio
logija, evoliucija, astronomija, 
aritmetika, algebra, filozofija 
ir tt. negali būti kapitalistiška 
ir marksistiška. Kad darbo 
žmonės turi geriau pažinti eko
nomines sąlygas, tai taip jau 
prįValo pažinti ir visi žmonės. 
Bet jokiu budu negalima pada- 
ryti, kad žmogaus asmuo, ar 
tai jis butų darbininkas ar 
darbdaves, butų auklėjamas 
vien tik patapti mašinos sma- 
genimis ir industrijos tikslu. 
Industrija yra tik priemonė- 
bet ne tikslas. Kiekvienas žmo
gus turį teisę gauti kultūros 
pasiekti ir savo asmenį pakelti 

“SIEK LUCKY VIETOJ 
SALDUMYNO.”

. . .. x . / . . ‘ 
nieks negali užginčyti tei-
ausgumą to patarimo:

Į Prezidentai, 
American Tobacco Company, 

Incorporated

The Lucky Strike šokių Orkestro ir toliau 
kiekvienų sukatos vakarų skleis savo muzikų, 
nuo vieno vandenyno iki kito, per N. B. C, 

radio tinklų.

|UO« 

$nuw 

X. "if$ TOAS^ED .
(PASIKASO)

¥čia paduodamai 
skaitlines patikrino . 
ir patvirtino L Y- Z 
BRAND, ROSS 
BROS. IR rj 
MONTGOMERY, Z 
oficialiai Skaitmenų 9 
Patikrintoj ai ir The 
Auditoriai.

Priešingi Pareiškimai
Nežiūrint visų priešingų pareiš
kimų, apkepinimas puikiausių 
tabakų, kad pagerint jų kvapsnį 
ir prašalint nešvarumus, padaro 
Lucky Strike vieninteliais cigare* 
tais, suteikiančiais visutėliai gryno 
rūkymo ir. gerumo smagumą. Šis 
didelis žingsnis pirmyn cigaretų 
gamyboje “It’s Toasted” (Apke
pinta) yra vienatinis ir slaptas pro
cesas. Vien tiktai Luckies tėra 
apkepinti. Štai kodėl 20.679* dak
tarai sako, kad Luckies mažiau 
teerzina, negu kiti cigaretai.

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO” 
. • • I

It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

© 1929, The Amcricau Tobacco Co., Manufacturers

į žmogaus priederamą vertybę. 
Išauklėtas žmogus pats žinos, 
kurioj vietoj pastatyti darbą.

Panašiai buvo katalikų krik
ščionybė viduramžiuose suda
riusi krikščionišką neva moks
lą ir uniformišką, setą visokių 
vertybių. Tada svietiško moks
lo nei vertybių visiškai nebu
vo, o jei ir buvo, tai buvo skai
tomos smerktinomis. Visoks 
darbas buvo religinis darbas. 
Visur buvo pristatyta koplyčių, 
šventinyčių, ceremonijų. Lau
kai buvo švenčiami prieš ei
nant arti, gyvuliai krapinami 
ir smilkomi prieš išleidžiant į 
ganyklą; piutės laikas paver
stas tikromis religinėmis apei
gomis. Kiekvienas darbas kiek
vienoj vietoj buvo skiriamas 
jei ne tiesioginai dangui gauti, 
taį mažiausia kaipo priemonė 
jo siekti. Tam tikslui valstie
tis dirbo žemę, tam skulptorius 
statė bažnyčias, tepliotojas pie
šė šventuosius, muzikas rašė 
himnus, poetas giesmes, kara
lius karaliavo, kareivis kitą 
žudė, vienuolis kalbėjo poterius 
ir filosofas galvojo...

(Bus daugiau)

Apsisaugokit nuo keblu
mų su rendauninkais 

City of Chicago Landlords As- 
sociation Incororated

Under Laws of the State of 111.
Visas Antras Aukštas

4650-52 So. Ashland Avė.
Už mažų sumų, mažesne kaip 

centų dienoj, tiksjiau pasakius, 
už tris ($3.00) dolerius metuose—

Jus galit gauti ekspertų pata
rimų ir ųpsaugų,

Jus galit pasiliuosuot iš savo 
su rendauninkais keblumų,

Iš keblumų su kaimynais, iš 
keblumu su kitais, etc.;

Kur jus galit ateiti ir pasitar
ti su advokatais kiekvienu klau
simu ir gauti iš musų Asociaci
jos advokatų patarimus veltui.

Kur jus galit 5, 30, 60 dienų 
notas veltui gauti.

Kur jus gausit kolektavimo 
patarnavimus.

Kur visom jūsų legalčm popie- 
rom notaro patarnavimas veltui.

Kur jus galit gauti paskolų, ap
draudė, anglį pigiau.

Kur jus galit kreiptis, kad gau
ti pagalbos taksų rr asesmentų 
reikaluose veltui, o taipjau šimtus 
kitokių naudingų jum patarnavimų, 
kurių visų čia negalima suminėti.

■■■■■■■■■■■!■M

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. 

h ■■ ■■■ ■■ ■ ... ■■ , —/

Garsiiikites Naujienose
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Bridgeport
Iš Teisybės Mylėtojų Draugy

stės veikimo.

Majauskas, K.
Petryla, Pr. (2)
Pucela, J.
Rubis, B. (3)
Statkus, M.
Tamosunas', P.
Venckus, J.
Vitauskas, A.
Venckiene, Z.
Wasilienei, P.
Žalis, Jonas, (3)
Zmuidziunas, Dr. S.
Žebrauskas, P.

25053—U. Čekienei
25055—A. Porauskienei 
56605—R. Vaikašienei 
56606—J. Moksvyčiui 
56607—K. Kiaušiniui 
56610—A. Sirnpnaitienei 
15514—A. Každailienei

25060—T. Savickienei 
25062—O. Kigienei 
25065—O. Ruseckienei 
25067 K. Nainiui 
25070—K. Salas-evičiui 
25071—L Gruzolaitei 
25072—S. Bendikui

25074 J. Pumputienei 
25076—A. Stačkui 
25078—J. Iraškevičiui

1112—A. Klombaitei
56617—V. Damijonaičiui 
56619—K. Dailydoniui

143—K. šimkaitei

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

..........

gydo s
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

(2)

Ši Draugyste yra viena iš se
niausių Chicagoje. Prie drau
gystes priklauso įvairių pakrai
pų žmones, — vyrai ir mote-

Teisybės Mylėtojų Draugystė 
gyvuoja jau 33 metai ir yra 
skaitlinga nariais ir turi nema
žai turto.

Lietuviai, kurie dar nepri
klausote prie šios draugystės, 
turite neatbūtinai įstoti, nes' da
bar yra nupigintas įstojimas iki 
vieno dolerio.

Draugystes susirinkimai įvy
ksta kas antrų nedeldienį kiek
vieno mėnesio Mark White 
Square didžiojoj svetainėj, 1-mą 
vai. po pietų.

Turiu pranešti, kad senasis 
nutarimų raštininkas rezignavo 
ir jo vieton tapo išrinktas St. 
Narkis, 4102 So. Maplevvood 
Avė. Todėl, kurie turite kokių 
nors reikalų, malonėkite kreip
tis viršminėtu adresu.

— St. Narkis.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

Pilna Fizinė 
ir Analitine

Egzaminacija

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

socialiu ligų, viduriu ir

Lietuvių bylos 
teismuose

23638—S. Santilui 
15563—V. Stankevičiui 
15569—F. Daukui 
15574—P. Šidlauskienei 
15575—K. Mulerienei

25172 P. Sarapsi-enei
25174—J. Brasui
15586—K. Labanauskienei
15580—M. Saldžiui
15571—A. Račkauskui

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 
nystės 
nervinio paįrimo srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katų. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

_______ Graboriai _____  
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 

ir Balsamuotojas
Automobiliu 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

GAUCIENĖKAZIMIERA

šiuo pasauliu
1:25 P. M.,

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III 
' o

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal D464

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

Rez. 3201 South Wallace Street 
o---------

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

DR. HENRY
DENTISTAS

Danties
Ištraukimas 
BE 
SKAUSMO
6319 So. Halsted St.

Vienos durys l Aiaurę nuo clcvatorio. 
Atdara nuo 8:.3O ryto iki I) vakaro. 

Nedaliomis iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M. z

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHĖ 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. 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 St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

Frank J. Vasa prieš Frank J. | 
Lukas ir Lavvndale Natl Bank, 
tr. Byla uždaryti trust deed su
moj $2,500. Circuit crt. Bylos 
nr. B184166.

Eilėn Stanciką prieš John 
Stanciką. Divorsas. Circuit crt. 
Bylos nr. B184277.

John W. Jasinski prieš Mary! 
Neiman & Lawrence F. Zyg- 
munt tr. at ai. Byla uždaryti 
trust deed sumoj $2,000. Circuit! 
crt. Bylos nr. B184169.

Sarah H. Blum prieš Wm. Sa-' 
bockis. Byla dcl $25,000. Supe-I 
rior crt. Bylos n r. 502304.

Charles Zwagas prieš
Sluskis. Byla dėl $20,000. Su-I 
perior crt. Bylos nr. 502306.

Steponas Ksivickas prieš Ve
ronika Ksivickas. Divorsas. Su-į 
perior crt. Bylos nr. 502340.

Red River Lurnber Co. prieš! 
Jacob Janusz. Asst. $1,500. Cir
cuit crt.

Mary
Miekraz. Divorsas. Superior crt.1 
Bylos n r. 502438.

Mary Witkus prieš Charles! 
Witkus. Divorsas. Superior crt. 
Bylos nr. 502439.

Persiskyrė su 
liepos 15 dienu, 
1929 m., sulaukus 30 metų am
žiaus, gimus vasario mėnesyj, 
1898, Kaltinėnų parapijoj. Pa
liko dideliame nubudime vyru 
Stanislova Gauciu ir sūnų Ri- 
chard, ir tėvas ir motina Bla- 
dikas, broliai ir sesers ir Gau- 
cių tėvai ir brolis ir seselė. 
Kanas pašarvotas, randasi 4456

Laidotuvės įvyks ketvergė, 
liepos 18 dienų, 8:30 A. M. iš 
namų j Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimieros Gau- 
cienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dayvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- 

/vimų ir atsisveikinimų.
Nubudę liekame.

Tėvas, Vaikai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Barasko, tel. Canal 0285

PETRONĖLĖ DVARIONIENĖ 
(po tėvais Jankauskiutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 15 dienų, 4 valandų ry
to, 1929 m., sulaukus 34 me
tu amžiaus, gimus Tauragės 
apskr.. Gaures parap., Milučiu 
kaime. Amerikoj išgyveno 17 
metų. Paliko dideliame nubu
dime vyrų Kazimierų, du sūnų
— Kazimierų ir Juozapų ir 
(lukteri .1 osetinų, dvi puseseres
— Magdelenų Blankienę ir Onų 
Gaižauskienę, pusbroli Jonų 
Spudvilų ir gimines, o Lietuvoj 
motinų Magdelenų ir du broliu 
ir seserį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 5530 So. Albany Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 18 dienų, 8:30 vai. ryte 
iš namų į bažnyčių, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta į šv.Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Dva- 
gi minės, draugai ir 

esat nuoširdžiai

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Akių Gydytojai

Auna i “

Bylos nr. B184312.
Miekraz prieš Frank

Laiškai Naujienų 
Ofise

i 
*1

lA

Adašiunas, S. 
Bačkau s kas, F. 
Čeponiui, J. 
Gumauskienei, — Paniekai 

tei. K. 
Daunoras, M. 
Geruliui, J. 
Jarkin, N. 
Karshulis, J. 
Kraucunas, A. 
Kernagis, Walter 
Klova, D. 
Kavaliauskas', J. 
Kyrniycauk, N. (2) 
Kontanta, Košt. 
Kudzmas, Wm. 
Lutkas, A. 
Lekavičiui

• Lipčius, S. (2) 
Naveckienė, S. 
Medenis, E.

PRANEŠIMAI

rionienės
pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Vyras, Simai, Duktė ir Gimines 

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Radžius, tel. Canal 6174

FRANCES R UŽGISAGNIEŠKA ALELIUNAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 14 diena, 4:45 valandų 
ryto, 1929 m., sulaukus 17 me
tu amžiaus. A. a. Agnieška 
gimė kovo 19, 1912 m. Mend- 
en, West VirgiYiia. Paliko di
deliame nubudime motinų Bar
bora, po tėvais Baltrunaite, 4 
seseris — Onų, Marijonų, Ka- 
trynų ir Franciškų, dėdę Anta
nų ir dėdienę Uršulę ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 919 W. 18 Place.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
liepos 19 dienų, 8 vai. ryto iš 
namų i Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų, o iš ten bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Agnieškos Aleliu- 
naitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Motina, Seserys, Dėdė, 
Dėdina ir Giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 12 dienu, Springfield, 
III., 1929 m., sulaukus 37 metų 
amžiaus, gimus Raseinių ap., 
Šimkaičių valš., Serbentų kai
mo. Amerikoje išgyveno 19 
metų. Paliko dideliame nuliu- 
dime vyra Kazimiera, dukrele 
Adolfina ir sūnų Petrą Ruz
gius, brolį Franciškų Bastį ir 
du pusbrolius — Joną ir An
tanu Bastį. Lietuvoje tėvus ir 
du brolius ir seserį. Kūnas pa
šarvotas, randasi 6036 S. Ma- 
son Avė., Clearing, III.

Laidotuvės įvyks ketverge 
liepos 18 diena, 8:30 A. M. iš 
namų į šv. Symphorosas para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Frances Ruzgia 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimu

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs, Brolis, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Lulevičius, Telefonas 
Victory 1115.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINĖS| 
Gerbiamieji: — Lotų savininkų ir 

draugijų atstovų visuotinis pusmeti-: 
nis susirinkimas įvyks trečiadienyje! 
17 d. liepos (July), 1929 m., Lietu- 
vių Auditorium svetainėj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 valandų vakare, j 
ant 1 lubų. Būtinai atsilankykite į 
šį susirinkimų, nes turėsit progų iš
girsti raportu iš pureitų šešių mė
nesių biznio apyvartos ir įvykusio 
pikniko kapu puošimo dienoje. Taip-! 
gi ateidami į susirinkimu atsineškit 
atvirutę, kaipo ženklų, kad esate lo
tu savininkas-kė, bh be atvirutės ne
būsit įleidžiami į šį susirinkimų.

Su pagarba, kviečią
Kapinių Valdyba.

Adolfas Kemtis
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 13 dienų, 12:30 valandų ry- 

1929 m., sulaukęs 50 metų amžiaus, gimęs Kauno rėdyboj, 
Paliko dide-

te, 
Mažeikių apskrity, Žemalės parapijoj, Repšių kaime, 
liame nubudime moterį Veronikų, po tėvais Gedvilaitę, tris sūnūs — 
Kazimieru 19 m., Steponu 17 m., Adolfų 13 m., ir dukterį Stanis
lavų 16 m., 1 seserį Stanislava Gedvilienę ir švogerį Jonų Gedvilų, 
keturius pusbrolius — Nobertų. Petrų, Aleksandrų ir Stanislovų 
Ruzgus, puseserę Pulkarijų Dulinskienę ir gimines, o Lietuvoj brolį 
Vincentų ir seserį Onų Butienę. Kūnas pašarvotas, randasi 1337 
So. 52nd Avenue, Cicero, III.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 17 dienų, 8:30 vai. ryto iš 
namų į šv. Antano parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Adolfo Kemtis giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ladotuvėse įr suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
MOTERIS, SUNAL DUKTĖ IR GIMINĖS. 

Laidotuvėse patarnauja graborius Radžius, Tel. Canal 6174.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pa-
tarnauju geriau 
ir pigiau, negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų išdirbys- 
tės.
1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203
1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724 1 ;

Telefonas Yards 1138 /

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamų kainų.

Koplyčių duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dienų ir naktį.
8757 Houston Avė.

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

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS ĮJETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

>giau, negu kiti to 
dėl, kad priklausau 
erie grabų išdir- 

ystfis,
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp. 
PA GRABŲ VEDĖJAI, 

Didysis Ofisas:
4605407 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 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį------- o ... —

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vųl. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pu
se 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 E. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

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 diathermių

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 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.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

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

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

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 piety ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

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 nietu ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų

Phone Midway 2880

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko. Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 '

Tel. Franklin 4177
NuO/3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams S’t., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9G00

RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin* 2460 
Leonas S. Mikelonis 

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926 /

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Aye« 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kvailonio giesmelė
Esu vyrs kaip pipirs 
Gerų tėvų vaikas,

Du kartu— 
Nekoliojęs, navoliojęs 
Negaliu būt sveikas

Mano
Kitus

Du
Siųsti

darbs nėra 
peizavoti,
kartu
“draugus”

Dolerių vylioti

1

NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, Liepos 16, 1929

Naujas daktaras
Dr. George A. Wiltrakis baigė 

Loyola universitetą su pasi
žymėjimu.

kis ten pakliuvo, liudija apie ’o 
gabumą.

Dr. VViltrakis žada ligoninėj 
pasilikti dar kokius metus, 
įgyti pakankamai praktikos 
dicinoj ir chirurgijoj.

kad
me-

4
į Susivienijimą per šį pusme
tį, nes apie vajų visi žinojo, 
kadangi buvo laikraščiuose pra
nešta. Buvo svarstoma, kad Su
sivienijimas įsigytų ženklus', bet 
šis įnešimas didžiuma balsų nu
puolė.

Prisirašė šie nariai: O. Gečie
nė, E. Viliuniene, A. Alrnonie- 
nė, A. Kaktavičius, M. Kalni- 
kas, J. Kenderis ir P. Šatkau
skas.

Atmokėta 
ir padengta 
susirinkimas

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Financial

Finanaai-Paakoloa
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Pardavimui Bizniai

Paskolos suteikiama 
į vien$ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKALINGI • vyrai amžiuje 25 
iki 45 metu lankytis pas žmones, 
Algos garantuota $25 savaitei ir 
daugiau. Atsišaukit, Thos A.’Stencel, 
A. G. Briggs & Co., 1203 W. 79 St. 
Subatoj galima matyti nuo 2 iki 4 
po piet.

PARDAVIMUI grosernė ir mest 
mafket, su trobesiu ar be trobesio. 
Gera vieta daranti tiktai cash biznį. 
Mainysiu. Pašaukit Hemlock 3130.

PARDAVIMUI 5 kambariu medi
nis cottage. Gera vieta arti mo
kyklos ir bažnyčios, 4316 So. Sacra- 
mento Avė.

svarbs,—

Kensington
K. ir D. Susivienijimo 

susirinkimas.
O

su karbun-
[kom

Kai tik pinigų turėsim,
Skelbsim diktatūrą,

Du kartu
Tada, nori ar nenori,
Lups i m antrą skūrą.

Vox Populi

Mirė Pralauskienė
Liepos 10 d. Oak Forrest li

goninėj mirė Pralauskienė. Toj 
įstaigoj ji išbuvo apie 10 metų 
ir buvo labai suvargusi. Ji bu
vo našlė.

Laidotuvėmis rūpinasi jos 
brolis Juozas Gečus. Kūnas ran
dasi pašarvotas Eudeikių įstai
goj, 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks liepos 17 d. 
Iš šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčios velionė bus išlydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Cicero
Ciceros Lietuvių Li uosybes Na

mo Bendrovės dalininkams*

pašalpa P. žakiui 
kitos išlaidos. Tuo 
ir užsibaigė.
Korespondentas.

VIENAM IŠ PARDAVIMUI bučernčs ir groser- 
nės fixtures, labai pigiai, 4517 So. 
Rockwell St. tel. Lafayette •'0541, 2 
lubos.

Liepos 12 d. įvyko Roselando 
Lietuvių Kliubų ir Draugijų Sa
vitarpinės Pašalpos Susivieniji
mo susirinkimas, šis susirinki
mas buvo pusmetinis, nariai-rės 
sušaukti atvirutėmis, todėl jų 
pusėtinai daug ir atsilankė. Va
karas buvo šiltas, tad pirmi
ninkas ragino, kad nariai svar
stytų reikalus greičiau. Rapor
tai buvo šie: P. Žakis sirgo, 
jam daryta operacija. Jis? išsir- 
go šešias savaites, dabar jau 
atsimaldavo. šiomis dienomis 
užsimaldavo K. E vaitas’. Jis su
sižeidė dirbtuvėje. Rengiama 
Susivienijimo labui išvažiavi
mas liepos 28 d., Wildwood miš
kuose, prie Calumet upės. Sa
koma, išvažiavimas rengiamas 
su dovanomis. Komisija dedan
ti visas pastangas, kad išvažia
vimas nusisektų. Susivienijimas 
paaugo turtu per šį pus’metį 
$120.00, o nariais — 30. Vajus 
jau užsibaigė; buvo duotas įne
šimas, kad dar vajų pratęsti 
iki Nauji) Metų. Buvo visokių 
argumentų; beveik dauguma 
narių laikėsi tos nuomonės, kad 
tie, kurie norėjo, galėjo įstoti

SPORTAS

Golde n Star laimėjo

Star beisbolo jauk- 
14 d. lošė su White 
aikštėj prie 90 ir

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

CHICAGOS ŽYMIAU-
ŠIŲ SUBDIVAIDERIŲ 

REIKALINGI
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui
DERLINGA FARMOS ŽEMĖ

133 akrų, 3 mylios šiaurėn nuo 
Crystal Lake; 20 akrų dailios gi
rios; 10 kambarių namas, furna.su 
apšildomas, didelė daržinė ir kitokie 
trobesiai. Viskas gerame stovy. Sod
nas. Tik $165 akrui. Kreipkitės j 
Anderson, Rogers l’ark 5116 arba va
karais — University 8347.

LIETUVIAI SELSMONAS 
MANAŽERIS IR 

SELSMONAI
Didžiausia pinigams padaryti 

ga parduodhnt artimoj South Sidėje 
savastį Po akrą, akro ir ketvir
tadali akro plotai taip pigiai, kaip 
$600 lengvais išmokėjimais.

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

Kreipkitės šiandie i p.
S

George Elmore.

H. W. ELMORE & CO.

pro-

Be Komiso ir Išlaidų
Mea paskoliname juma $100, $200 

arba $800, imame tegalį nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampa* Hermitage Avė.

Exchange—Mainai
MAINUI arba pardavimui bučernė 

Ciceroje, parduosiu pigiai arba mai
nysiu i lota, automobiliu, cottage — 
kas pirmas tas laimės.

Mainui biznio namas — Storas su 
4 flatais — mainysiu i farma arba 
privati narna — priimsiu lotus kai
po 1-ma i mokėjimą.

Mainui kampinis naujas muro 
bungalovv, 6 kambariu, 2 karų mū
rinis garažius, mainysiu i lota, seną 
namą arba gera automobiliu.

F. G. LUCAS 
4108 Archer Avenue
Tel. Lafayette 5107

Goldcn 
tas liepos 
stariečlais 
Michigan Avė.

Goldcn Star laimėjo, padary
damas 8 punktus. Wj^ilc starie- 
čiai nepadarė nei vieno punkto.

Lošimas buvo gražus. Buvo 
susirinkę nemažai' žmonių pa
žiūrėti lošimo. —A.

Prieš keletą savaičių baigė 
j Loyolos universitete medicinos 
skyrių jaunas lietuvis George 
A. Wiltrakis. Jis gavo medici
nos daktaro laipsnį “cum Įaudė”. 
Tai reiškia, jog jis buvo vienas 
geriausių studentų ir pasižymė
jo savo mokslingumu.

Šio šimtmečio pradžioj Dr. 
VViltrakis gimė Bostone, kur jis 
baigė pradžios ir aukštesnę mo
kyklas. Atvykęs į Chicagą, jis 
įstojo į Loyola universitetą ir 
1925 m. gavo “Bachelor of Sci
ence” laipsnį. 1927 m. jis tame 
pat universitete mokė chemiją, 
o pats studijavo mediciną, 'šiais 
metais jis baigė mokslą ir už 
pasižymėjimą gavo aukso raktą 
ir “cum Įaudė” daktaro laipsnį.

Jaunas lietuvis daktaras bu
vo internu Alexian Brothers li
goninėj, o nuo sausio mėnesio 
dirba Cook County ligoninėj. 
Pakliūti į tą ligoninę yra gana 
sunku: priimama tik geriausiai 
baigę medicinos mokslą dakta
rai. Tas faktas, kad Dr. Wiltra-

u . ji. u. i----------
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Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 ' 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Room 348, 
29 S. LaSalle St.

Ofisas atdaras iki 8 vakare.

REIKALAUJAMA 100

RADIOS
1930 metą

Business Service
BiznioPatarnavimas____

GENERALINIS ’ 
KONTRAKTORIUŠ

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Pennufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimu* dy
kai., Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So, Union Avė.

Phone Victory 2740

I

’26
■27
’28
•29
’25
’29
’27

Automobiles AGENTŲ
$150 
$295 
$400 
$550 
$150 

Didelis nuleidimas, naujas 
" ' .......... $395

.................... $450 
SALES CO.

Dodge Coupe 
Chandler Coach 
Pontlac Coupe 
EbSCX ...................... .
Dodge Sodan . 
EsHex Sedan 
Oakland Landeau Sedan 
Ford — Tndor ................
McDERMOTT MOTOR 

7130 So. Halsted St.
Triangle 9330

’ Atsišaukit kuo greičiausia, 
rime labai gerą ir pelningą 
ziciją. Kreipkitės nuo 
vakare.

S. P. KAZWELL
2839 W. 63rd

Republic 8899

10 iki
Tu- 

propo- 
val.6

& CO.,
St.,

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

8 KAMBARIŲ bungalovv — 4037 
Grace Street, žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaunės, privatiška alėja. 
Garadžius, • 25 pėdų lotas; krūmai 
uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465

Roseland

Sėkmingas išvažiavimas

na- 9Dykai demostravimas jūsų 
muose, lengvi išmokėjimai, po 

doleriu i savaitę.
Nauja Atvvater Kent 55. Screen 

Grid

$88.00

L. L. N. Bendrovės visuoti
nas pusmetinis dalininkų susi
rinkimas įvyks trečiadienį, lie
pos 17 d., 1929 m., 7:30 vai. va
karo savoj svetainėj, 1401 So. 
49th Ct., Cicero, III. Visi dali- 
ninkai-ės prašomi skaitlingai at
silankyti ir išgirsti finansinį ra
portą už praėjusius 6 mėnesius 
iš Bendrovės stovio; taipgi at
siimkit šėrus kurie dar nesate 
atsiėmę, ir paduokit savo tei
singus adresus, kurių dabarti
niai adresai yra negeri. Be to, 
visų dalininkų pereiga yra lan
kyti susirinkimus’ ir svarstyti 
reikalus dėl namo gerovės.

J. K. Stalioraitis, Sekr.

GENERALIS KONTRAKTORIUŠ IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

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

Phcne Renublic 7869

MADOS

Pašauk
Boulevard 4705

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

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 
\ and Builders 

Statom naujus ir taisom 
senus namus.

Padirbam pienus pagal tamstų 
norą. 

Darom Pirmus ir Antruz 
Morgičius 

2433 West 69 St. 
Tel. Hemlock 5967

STEBĖTINA PROGA
Didžiausias išpardavimas dėvėtų 

automobilių už nepaprastai žemą 
kainą, — geriausia proga Chicagos 
ir apielinkės lietuviams įsigyti Dilo 
kurį iš čia pažymėtų automobilių. 
Kainas ant sekamų automobilių da
rau stebėtinai nupigintas, idant da- 
vUs/progą kiekvienam norinčiam 
automobiliaus jį tuoj įsigyti. Štai 
musų karų kainos:
1929 m. 6 cyl. Hupmobile Sedan

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

sedan, 6 cyl. ......................... $1250
Hupmobile 5 pas. sedan, 6 cyl $595 
Hupmobile 5 pa. 6 cyl. sedan $495 
1926 m. Dodge sedan ................. $245
1926 m. Studebaker Coach .... $450 
1926 m. Hudson Coach .......... $195
1925 m. Buick Brougham .......$450
1925 m. Cadillac 4 pas. Coupe $375

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

Kviečiam atvykti ir persitikrinti 
musų bargenais — gera proga retai 
pasitaiko, kuriems reikia karo ne- 

raleiskit šios progos. Laukiam Jūsų.
BALZEKAS MOTORS 

Hupmobile
6012-14 So. Kedzie Avenue.

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

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

REIKALINGAS virėjas vyras ar 
moteris bile žinotų savo darlMį. 
Taipgi reikalingos lietuvaitės v^i- 
terkos. Restaurantas bus atidarytas 
25 dienų liepos. Savininką gali ras
ti ant 2-rų lubų, 3153 W. 47th St.

Prie Kedzie.
--------o----- .

REIKALINGAS barberys dirbti 
penktadienio vakarą ir šeštadieny 
visą diena, 238 W. 51 st St.

REIKALINGAS vidutinio amžiaus 
vyras, nevedęs, dirbti pirty. Douglas 
Raths, 3514 W. Roosevelt Rd.

pi

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

VEITERKA reikalinga, 
liomis nereikia dirbti.

553 W. 16th St.
Nedė-

REIKALINGA patyrusi veiterka. 
švarus ir pastovus darbas, Brighton 
Park Restaurant, 4180 Archer Avė.

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

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

Tikras Bargenas
183 pėdos per 125 kampas biznia

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

Turime lotų prie pat 95th St., 
tiktai po $390. įmokėti $75 ir po 
$5 į mėnesį.
/ Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

Liepos 14 d. Washington 
Heights miškuose įvyko ketu
rių draugijų išvažiavimas* — 
Vytauto draugijos iš Roselando 
ir Labdarių, šv. Kryžiaus drau
gijos bei Pašelpimo kliubo iš 
West Pullmano.

Žmonių susirinko gana daug 
ir visi linksmai laiką praleido.

Išvažiavimo vietoj surasta 
medyj pakabintas “kolitas,” ku
ris dabar randasi pas Antaną 
Juktonį, 10655 S. Lake St. Kas 
pametėte, tai atsišaukite nuro

dytu adresu. —N.

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 pas mus ir musų kainos yra 

daug žemesnės kaip kitur.

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUŠ 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius.
ma kaina. E_ „_____

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

BARGENAS. Tikras Khuvia Orlental kau
ras. 7-5x12 — $300; B im. wlcker salas 
$25; 2 Am. Jac. Vėl. Parlorip setas $65; 7 
Am. valgomam jam rieAuto setas $35; kauras 
I>xl2 — $8.00 ir aukACiau: cedar skrynios, 
knygom Aėpos. komodos, lovos, $2; Die
ninės • lovos, rasiniai pečiai $5. Supami 
krŠslal $1. Grindžių Įtampos $2; Pianai. 
Gauger Furniture Co., 541-43 E. 61 St. 
prie St. Lawrence Av. Atdara Utarn., Ket
vergi) ir Subatų vakarais.

Furnished Rooms
RENDON atliekamas kambarys, 

puikus, šviesus su visais patogumais, 
vienam ar dviem, 4517 S. Roekvvell St., 2 lubos, tel. Lafayette 0541.

RENDAI kambarys vaikinam —- 
vienam ar dviem. Gražus. Valgį 
taisome, 4550 So. Marshfield Avė., 
tel. Yards 1794.

PARDAVIMUI
Dviejų aukštu medinis namas, kon- 
rėto pamatas, plytų besmentas, du 5 
kambarių flatai, garu šildomas, 
elektra, maudynė, dviem karam me
dinis garažas, kampas 52 St. ir 
Princeton Avė., visi asesmentai už
dėti ir išmokėti; savininkas turi par
duoti paaukodamas už $7,200 — la
bai geras pirkinis.

G. F. MATTHEWS & CO. 
4501 Wentworth Avė. 
Tel. Yards 57G2-5763

For Rent
PARDAVIMUI namas su 2 akrais 

žemės, didelis sodas.
10613 So. Ifoman Avė.

Prieina- 
Darbas garantuotas.

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

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

4809 W. Lake St.

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

Spe<iaU»tM rydymo chroniškų ir ■■uja li
rų. Jei kiti negalėjo jumis lArydyU. ataTlan- 
Kyklt pas mane. Mano pilnas iaerzaminari- 
mae atidengs jūsų Ukrą ligą ir jei a* apei- 
tmaiu jus gydyti, sveika.a Jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino itegsamlnavimo—kas jame yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlrdM netoli State SU 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. NedėlioJ

Suaugusiai moterei svečiuos- 
tinkama suknelė.

, Lile kokios ma
terijos. Vasarai tiktų iš lengvo šil
ko arba vualiaus. Sukirptos mieros 
16, 18, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 co
liai per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
1* centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba irasos ženkleliais kartu su už- 
sakyir'i.vLaiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.
^NAUJIENOS Pattern Dept ”

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No -------
Mieros ------- ----------- per krutinę

2833 
na ir ant gatvės 
Galimą siūdinti iš

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valst)

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.
Jus 
Dr.

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.

Financial 
Finansai-Paskoloa

SpeciaUstas

Vėliausi ir geriau »i 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi rydyme Chroni
škų, Nervų, Krau
jo, Odos. Inkstų, 
Pūslės, dlaplmosi ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas. kad 
pacientai būt gydo
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo 
ma mokestis yra žema 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda lokių iš jūsų pu
sės prievolių. Neatldėliokit. bet atsi- 
kreipkit Šiandie pasitarti apie sveikatą. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St 

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 606 dėl vyrų, kambarys 508 
moterų.

25 METAI SIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kandie 10 iki 5, Nedė- 
liomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedė- 
liats, Seredomis ir Subatomis valandos 
C ra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va- 

aro.

___ ima-
ir kiekvienam

dėl

Radios
MAJESTIC Radio 71A, pilnai 

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

ANT RENDOS

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkamo morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Transfer kampinis štoras. Ant 
trijų kerčių karų linijos — Elston, 
Belmont ir\California. 
dasi 3182 North Elston 
gera ir patogi vieta 
štoras 80 pėdu ilgio ir 
Savininką galima matyti 
to iki 6 vakaro. Atsišaukit

2839 W. 63 St., 
tel. Republic 8899

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

ir

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

2231 West

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

Tel. Armitage 1199

MES DAROME 1. 2 ir 8 morgi
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.

, C. T. Dankowski, ižd.

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

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA
Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 

dvieju katalikišku bažnyčių, lietuvių 
parapijinės mokyklos ir ligoninės ir 
vieSosios mokyklos, 30x125%, visi 
impruvementai įvesti. Aplink dai
lus namai ir flatu trobesiai. Tik 
$2,500, verta $3,000. Dalis cash, 
likusius lengvais išmokėjimais.

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė.

įrengimai. Miegami
- Wilmette. Kaina

Energiški 
rasti proga 
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 trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

8856 So. Cottage Grove Avė.

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

iš

DELICATESSEN krautuvė — ice 
cream parloris — pigi renda — 
63rd St. — arti Westem. 
fikčeriai — fontanas; $600 
verta $1,500. Klauskite 
noski.

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

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

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

Telephpne 364
Tavorai, 
cash —

Bar-P.

FLOERSCH, 
2344 W. 69th St. 

tel. Grovehill 2036

(ENGLEWOODE £ APARTMEN- 
TAI, 7 ir 8 kamabnų, muro, moder
niški; $5,000 cash; $140 rendos mė
nesiui; lotas 31 pėdu, 539 W. 61 
Place. Savininkas tel. Englewood 
2815.

PARDAVIMUI pigiai grosemė, 
icekriminė ir kendžių krautuvė, ar
ba galite pirkti vienus šiokeisus, vi
sus arba po vieną. Turiu du biz
niu, 3305 Auburn Avė.

DIDELIS BARGENAS. Parsi
duoda bizniavas namas labai geroj 
vietoj, pilnai įtaisyta keptuvė, 3 dar
bininkai dirba i vieną štorą, 2616 
W. 69th St., Chicago, III.

j

furna.su



