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J. V. daro žingsnių taikai 
tolimuose rytuose išlaikyti
Valstybės departamentas primena Kinams 

ir sovietų Rusams abiejų jų pasirašytą 
Kelloggo amžinos taikos paktą

VVASH1NGTONAS, liepos 19.
Ryšy su pranešimais apie 

gresiantį karą tarp sovietų Ru
sų ir Kinų, valstybės sekreto
rius Stimson atkreipė sovietų ir 
Kinų valdžių dėmesį į tai, kad 
abidvi jos yra pasirašiusios Kel- 
loggo nekariavimo paktą ir kad 
todėl turėtų jo laikytis.

Tas priminimas sovietų vald-

žiai buvo padarytas per Fran
cijos ambasadorių Glaudei, o Ki
nams — per Kinų ministerį Wa- 
shingtone.

Darydamas pastangų neleisti 
įvykti karui tolimuose rytuose, 
sekretorius Stimson turėjo tuo 
reikalu pasikalbėjimus su Japo
nijos ambasadorium Debuchi ir 
Britų ambasadorium Howardu. (Atlantic and Pacific Photo]

Bremerhaven, Vokietija. — Laivas' S. S. Bremen. Tai esąs 
moderniškiausias laivas pasaulyj. Jis neseniai tapo užbaigtas 
statyti.

Japonija gal išimai 
šys i Rusų Kinų 

kivirčus

31 asmuo žuvo rusų 
laivui paskendus 

Juodoj juroj

Briand graudena so 
vietus ir Kinus 

vengti karo

Sako, Sovietų Rusija Francijos vadai re 
nemananti skelbti mia Europos valsty 

karo Kinams bių sąjungos idėją
Kelloggo paktas esąs Rusijai 

brangesnis1, nekaip keli milio-j 
n ii dolerių nuostolių Mandžu-1 
rijoj

Kitaip, sako, Europa neatsilai
kysianti prieš finansinį Jung
tinių Valstybių dominavimą

Grūmojąs Rusų-Kinų 
karas gaivina rusų 

carininkų viltis

Sovietai mobilizuoja 
mongolų raitelius ir 

Sibiro kazokus

~-------- — Į PARYŽIUS, liepos 19.
MASKVA, liepos 19. — Jan i Francijos užsienio reikalų mi- 

Rudzutak, sovietų sąjungos liau-' misterio, Aristido Briando, pro- 
dies komisarų vicepirmininkas, Jek^as sukurti Jungtines Euro- 
pasikalbėjime su Amerikos laik- Pos Valstybes, visų pirma eko- 
raštininkais pasakė, kad sovie- nomin<? Europos valstybių vie-

Karas busiąs proga sovietų val
džiai nugriauti ir carizmui 
grąžinti Rusijoje •

Maskva skelbia, sovietai turį 
ginti Rusijos įdėtus i Man- 
džurijas geleižnkelį milionus

raštininkais pasakė, kad sovie- nomin<? Europos valstybių vie
tų Rusija nemananti skelbti ka-1 nykę atsilaikyti prieš finansinį 
ro Kinams dėl situacijos Man- Amerikos dominavimą, vakar 
džurijoj Savo Parlamer|te stiprios para-

Rudzutak pareiškė, kad Kel- mo8,
paktas Rusijai, deputatas Vincent Auriol, so- 

esąs daug brangesnis, nekaip. cialistas ir vienas tų, kurie ai- 
tie penki ar dešimt milionų do- triai priešinas tiek Jungtinių 
lerių nuostolių, padarytų jai dėlsko^ su" 
Rytų Kinų geležinkelio pagro
bimo ir 
tykių su

PARYŽIUS, liepos 19. - Pra
nešimai apie gresiantį karą tarp 
sovietų sąjungos ir Kinų respu
blikos atgaivino rusų carinin- 
kuose Paryžiuje viltį, kad rasit 
tatai bus proga atsteigti cariz
mas Rusijoje, su kuriuo nors 
Romanovu vėl soste.

Buvęs didkniazis

RYGA, liepos 19. — Mask
vos radio pranešimu, gen. Ku- 
bišovui, sovietų raudonosios ar
mijos vadui, įsakyta mobilizuo
ti Mongolijos armija. Tas pats 
pranešimas sako, kad mongolų 
kavalerija ir Sibiro Kazokų re- 
gimentai koncentruojami Urgoj,

Aleksan-! Petrovske, Babarovske ir Bla-
dras, pretendento į Rusijos so- govieščenske. Gen. Kubišovas-. ^aro )aį]<0 padėtis. Visi laikrtfš-

TOKIO, Japonija, liepos. 19. 
— Sovietų Rusijai nutraukus 
diplomatinius ir prekybinius 
santykius su Kinais, ir Kinams 
ėmus koncentruoti, kariuomenę 
Mandžurijos sienoj, Japonija, 
kuri turi didelių interesų Man- 
džurijoj, ima. taipjau stipriai ne
rimauti. Užsienio reikalų depar
tamentas ir generalinis štabas 
oficialiai paskelbė, kad Japoni
ja šiuo tarpu nesiųsianti dau
giau kariuomenės j Mandžuri- 
ją, bet žiūrėsianti, kaip ten da
lykai dėsis toliau. Japonija jau 
turinti ten pakankamai stiprių 
ginkluotų jėgų, kurios šiuo tar
pu sugebėsiančios japonų reika
lus apsaugoti.

Atrodo betgi, kad Japonija 
rengiasi įsimaišyti į kivirčus 
tarp Rusų ir Kinų ir stengtis 
neprileisti prie ginkluoto kon
flikto.

Mortio Morišima, generalinis 
Japonų konsulas Mukdene, sku
botai išvyko į Harbiną “padėti 
ten generaliniam Japonų kon
sulatui.”

Girdėt taip pat, kad Gempa- 
či Jagi, generalinis Japonų kon
sulas Harbine, vakar visą po
pietį konferavęs su gen. Čangu 
Činghui, Kinų Harbino apskri
ties komanduotoju.

Harbine Kinai paskel
bė karo laiko padėtį
TOKIO, Japonija, liepos 19.

Japonų žinių agentūra pra
neša, kad Rusams ir Kinams 
nutraukus diplomatinius santy
kius, Harbine tapo paskelbta

triai priešinas tiek Jungtinių
stą buvusio didkniazio Kirilo d ė- atvykęs i Blagovieščenską spe- ^ja^ neišskiriant nė japonų, cen- 

Ir   1 _ _ 1   -1 1 _ — — X m n Ii ii t v*nii l/i vinį .   - . . *« • .

BERLYNAS, liepos 19.
Praneša, kad Juodojoj juroj, už
gavęs miną, paskendo nežino
mas rusų garlaivis. Prigėrė ke
turiolika pasažierių ir septynio
lika laivo įgulos žmonių.

Mussolini iveda vis 
luino kontestus

PARYŽIUS, liepos 19. — Ari
stidas Briand, Francijos užsie
nio reikalų ministeris, šiandie 
pats lankėsi pas Kinų ambasa
dorių Kao Lou ir sovietų amba
sadorių Dovgalevskį, grauden
damas juos daryti visų pastan
gų, kad kilę tarp jų valstybių 
kivirčai butų taikos keliu išly
ginti.

Italų bendruomenės, daugiau-1 
šiai prigimdžiusios vaikų, i 
gaus iš diktatoriaus prizus

SSSR, steigia žydų 
valstybę Sibire

tarčių ratifikavimui, tiek Youn- 
trukimo prekybos sau- 2° reParacijU planui, pareiškė, 
virinio kad Europos skolininkams; ei-lYlilcHo. ' * '

_ nant Youngo planu, teksią kas 
metai mokėti Jungtinėms Val- 

pradėję ofensi- stybėms po 300 milionų dole-Rusai
vą; pagrobę du miestus riU. tuo tarPu kai Europos me-

. .. 4 _ .. 1 tinis deficitas prekybos balanseOSAKA, Japonija, liepos 19. ... o ... , . .T -i L- i a i • i .siekiąs 2,500 milionų dolerių, ir — Laikraščio Osaka Asahi ko- . rAA ... . . -, x TT , . v tos sumos 500 milionų doleriųrespondentas Harbine praneša,!
kad rusai pradėję ofensivą iri 
paėmę Mandžurijos sienos mies
tus Pograničnaja ir Mandžuli.

HARBINAS, Mandžurija, Ii 
pos 19. — Vietos kinų vyriau-1 
sybe skelbia, kad sovietų ka-i 
miom-anč* šį rytą puolus jun;;’- 
tinę kinų ir baltųjų rusų sienos' 
sargybą netoli nuo Pogranična 
ja, rytų sienoj.

Sovietų Rusų karo lai-' bes 
vai Japonų juroj

Kiti pranešimai sako, kad ru
sų karo laivai artinas į San 
Fen-Ho, Japonų juroj, dvide
šimt mylių į pietus nuo Pogra-1 
ničnaja, ir kad kinai leidžią 
šiaury minas.

VVASHINGTONAS, liepos
— Prezidentas Hoover panaiki
no embargo ginklams ir amu
nicijai į Meksiką.

ORRt
Cliicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau; vidutiniai ir stipresni pie
tų rytų vėjai.

Vak z temperatūra įvairavo 
tarp 590 ir 690 F.

šiandie saulė teka 5:31, lei
džiasi 8:21. Mėnuo teka 7:43 
vakaro.

einą Amerikai.
Auriol pasakė, kad, šitaip da

lykams esant, Europa galinti at- 
į silaikyti tik savo ekonomine vie
nybe ir socialine taika.

Louis Louchcur, buvęs finąn- 
i su ministeris, o dabar darbo mi
nisteris, paremdamas deputato 

į Auriolo nuomonę, pasakė, kad 
jeigu dabartinės sąlygos nepa- 
kitėsiančios, tai neilgai trukus 
prasiskolinusios Europos valsly- 

i pajusiančios, kad skolų 
Jungtinėms Valstybėms jos at
mokėti nepajėgiančios. Pasak 
Loucheur, tokiems ekonomi
niams Amerikos-Europos santy
kiams pasitęsus, per keletą me- 
tų Jungtinės Valstybės patap- 

j siančios pasaulio viešpačiu, tuo 
| tarpu kai Europa busianti fi- 
į nansiškai sunaikinta.
Į Alzatų deputatas Grumbach, 

’ i taip pat Europos valstybių są
jungos idėjos rėmėjas, pasakė, 

' kad tos idėjos vykinimas turįs 
i būt pradėtas išlyginimu visų 
keblumų su Vokietija. Del to gi 
Francijos okupacinė kariuome
nė turinti tuojau būt ištrauk
ta iš Reino krašto, nes laiky
mas jos. ten Francijai nieko ge
ra neduodąs, tik padarąs dide
lių išlaidų ir dar labiau erzi
nąs Vokietiją. Prancūzams pasi
traukus iš vokiečių žemės, daug 
lengviau busią susiartinti 
Vokietija ir padaryti su ja 
junga.

su
są-

Iš Konstantinopolio praneša, 
kad Angoroj siautęs didelis gai
sras, sunaikinęs dalį miesto.

de, sako, kad karas tarp sovietų (cialiu traukiniu, 
ir Kinų busiąs galas dabartinei j Maskvos radio 
bolševikų valdžiai Rusijoje. Jei bia, kad Rusija Įdėjus į Rytų 
tik toks karas kilsiąs, rusų mo- Kinų geležinkelį 
narchistai urmu /stosią Rusijos I dolerių, ir sovietų valdžia turin- 

Rusijos interesus ginti.

taip pat skel-

189 milionus

priešų pusėn ir pasistengsią nu
versti esamą Maskvos valdžią. 
Bet, sako jis, carizmas gal tuo
jau ir nebusiąs atsteigtas. Pir
ma gal reikėsią įsteigti Rusijoj 
ypatinga diktatūra, o tik vėliau 
atsteigti caro valdžia.

Kanados žvejų laivas 
paskendo; visi žmo

nės išgelbėti
PINCE RUPERT, Britų Ko

lumbija, liepos 19. — Inchcape 
sąsiaury, ties vakariniais Queen 
Charlotte salos krantais, pasken
do Kanados žvejų laivas 
galice. Visi įgulos žmonės 
išgelbėti.

Mar- 
buvc

Suėmė motorinę valtį 
su $100,000 likieriu

ATLANTIC CITY, N. J., lie
pos 19. — Pakraščių sargybi
niai sugavo vieną degtines kon
trabandininkų motorinę valtį su 
$100,000 vertės svaigiųjų gė
rimų.

Didelis aliejaus gaisras 
Rumanijoje

BUCHARESTAS, Rumunija, 
liepos 19. Moreni dega vie
nas aliejaus šulinys. Bandant 
gesinti, du darbininkai sudegė. 
Iki šiol gaisras yra padaręs apie 
1 milioną dolerių nuostolių.

LOS ANGELES, Cal., liepos 
19. — Aviatorius Įeit. Harold 
Bromley išskrido iš čia į Taco- 
ma, Wash., iš kur jis žada skri
sti per Ramųjį vandenyną į To
kio, Japonijoj.

ti

darbininkai žuvo; 
įmonės sprogime

ROMA, Italija, liepos 19. — 
Fašistų Italijos diktatorius Mu
ssolini užgynė mergaičių gražu
mo kontestus, kadangi jie gadi
ną žmonių dorovingumą. Bet už 
tai jis dabar įveda vislumo kon
testus. Toki kontestai bus ne 
tarp atskirų asmenų ar šeimų, 
bet tarp bendruomenių, visų pir
ma paties Mussolinio provinci
joje Abruzzi.

Metų gale, bendruomenė, ku
ri pasirodys visliausia, vadinas 
daugiausiai prigimdys vaikų, 
gaus iš Mųssolįnio prizą — tau
rę su lotyniškai įgraviruotu 
motto: “Terra proles valida 
gens,” reiškia, “Tauta yra stip
ri, jei ji visli*.”

MASKVA, liepos 19. — So
vietų valdžia paskelbė, kad jau 
esąs galutinai paruoštas projek
tas įsteigti Biro Badžane, Amū
ro upėj, Sibire, didelę nepri
klausomą žydų valstybę. Ji bus 
žinoma kaip socialistinė žydų 
sovietų respublika.

Tai Sibiro sričiai, plotu dides
nei už Franciją, kolonizuoti, jau 
pasiųsta keli tūkstančiai žydų 
ūkininkų šeimų.

U. S. Lines statysis du 
■garlaiviu, didesniu’ 

už Leviathaną
United States Libija skelbia, 

kad ateinančių metų pradžioj 
ji pradėsianti statytis du nau- 

Komunistų demonstra- jus milžiniškus garlaivius, di- 
dėsnius dar už didžiausią tos 
linijos garlaivį Leviathaną. 

; Kiekvienas garlaivis pastatyti 
pareisiąs po 25 milipnus dolerių.

cija ties Kinų kon
sulatu N. Y.

NEW YORKAS, liepos 19.
Kelių šimtų komunistų minia 
šiandie buvo suruošus čia de
monstraciją ties Kinų konsula
tu, Astoro aikštėj. Demonstra
cijai išsklaidyti buvo pašaukti 
policijos rezervai. Keli asmens 
tapo areštuoti.

Florencijoje jaustas že
mės drebėjimas

zuruojami. Biznis beveik visai 
sustojęs. Gatvės stipriai kinų 
kareivių patruliuojamos. Harbi
no apskrities komanduotojas iš
leido proklamaciją, įspėdamas, 
kad asmens, skleidžia alarmin- 
gus gandus, busią baudžiami 

i mirtim.
Pranešimai sako, kad sovietai 19. _

! vis daugiau ir daugiau koncen-. krito, nosim žemyn, aeroplanas, 
kuris darė bandymus pripilti ga
zolino į kitą skraidantį aeropla
ną. Pilotas Ross Arnold užsimu
šė. Jo kompanionas, Charles 
Gatschet, sugebėjo iššokti iš 
krintančio aeroplano ir parašiu
tu laimingai nusileisti žemėn.

| truoją savo kariuomenės ties 
NEW KENSINGTON, Pa., liep.' Mandžuli. Tie patys pranešimai 

19. — Septyni darbininkai bu-j skelbia, kad civiliai kinų gy
vo užmušti, devyni kiti sužalo- ventojai bėgą iš pasienio Mau
ti, įvykus sprogimu United džuli ir Pograničnaja miestų. 
States Aluminum kompanijos Gyventojai ypačiai išsigandę dėl 

netoli pasirodymo sovietų karo aero
planų, kurie pradėję lakstyti pa

įmonėj Logan’s Ferr;
nuo New Kensingtono.

Sprogimas buvo taip smar- lei Mandžurijos sieną, 
kus, kad sukrėtė visą apielinkę -----
ir buvo girdėt per keletą my- Qen. Blldenny SOVietų 
lių aplinkui. vėl pašauktas tar

nybon
KYGA, liepos 19. — Prane-* 

ša, kad pagarsėjęs rusų gene
rolas Budenny sovietų esąs vėl 
pašauktas iš atostogų tarnybon. 
Gen. Budenny planai esą toki:

Pirma, koncentruoti Mandžu
rijos sienoj galingas oro eskad
ras; antra, Mandžurijos pasie
ny sustiprinti pėstininkų, raite
lių ir tankų divizijas; trečia, 
sustiprinti Leningrado ir Mas
kvos įgulas (Kam? Gal bijo pro
letarų sukilimo prieš proletarų 
diktatūrą?), ir ketvirta, kon
centruoti rusų juros jėgas abie- 

5 užmušti traukiniui UŽ-1 jose sovietų sąjungos pakraš-
- o*qviic antnmnhili tėse.

Slaptas rusų baltagvar
diečių oficierams 

įsakymas
PARYŽIUS, liepos 19. Uni

ted Press sužinojo, kad dėl da
bartinės Rusų-Kinų situacijos 
Mandžurijoje, rusų baltagvar
diečių oficierams visame pasau
ly — daug jų yra ir Jungtinės 
Valstybėse — tapo pasiųsti sla
pti įsakymai būti kiekvieną va
landą prisirengusiems mobiliza
cijai.

gavus automobilį
NIAGARA FALLS, N. Y., lie

pos 19. — Geležinkely ties Cam- 
bria miesteliu, netoli nuo Nia
gara Falls, traukinys užgavo au
tomobilį, kuriuo važiavo du vy
rai, dvi moterys ir maža mer
gaitė. Visi buvo vietoj užmuš
ti.

Automobilio vairuotojo kiše
nėj buvo rasta kortelė su an
trašu Nathaniel Kaulman, Phi- 
ladelphia.

Stiprus žemės drebėji
mas Ispanų Morokoj
MELLILA, Ispanų Moroka, 

Afrika, liepos 19. — Vakar pa
vakarį čia buvo jaustas stipro
kas žemės drebėjimas, labai iš- 
gązdinęs gyventojus, šeši tro
besiai mieste buvo apgriauti, 
bet žmonių, regis, niekas nenu
kentėjo.

..

FLORENCIJA, Italija, liepos 
19. — čia ir apielinkėj anksti 
šį rytą buvo jaustas žemės dre
bėjimas. Jšgązdinti žmonės bė- 

Pilotas užsimušė aero- g° iš namų laukan- Rimlos ža- 
planui nukritus žemėn j10? ®up“rtyTai' regis’.nepada’ 1 _______ | re. Kai kur tik namų sienos su-

' skirdo.
Praneša, kad stiprus žemės 

drebėjimas buvo jaustas taip 
pat Belgrade ir kitose Jugosla
vijos vietose.

DĖS MOINES, lowa, liepos |
- Netoli nuo čia vakar nu-

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
19. — Praneša, kad Guayama 
se, Sonoroj, tapo sušaudyti trys 
policininkai, kurie buvo užpuo
lę kely ir apiplėšę vieną keleivį.

Rado nušautą darbinin
kų organizatorių

ST. LOUIS, Mo., liepos 19. 
čia rado vienoj gatvelėj nu

šauta Edvvarda Cole, 
kų organizatorių.

Policija mano, kad 
tam tikrų elementų
“pasivažinėti” ir nudaigotas.

darbinin-

jis buvo 
paimtas

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 . trumpiausį 

laiką.
Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 

saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Hdsted St, Chicago, III
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Pasaulio keliaunin
Tarp Chicagos ko atsisveikinimas

Lietuvių

Roseland

su chicagiečiais
■ -r—* 

Klaipėdiškis Vincas
tis prašo paskelbti tokį praneši
mų :

Brekai-

Visi su Golden Star

Liepos 17 d. 1929 
Dviračiu aplink pasaulį per 

trejus metus

Golden Star Lietuvių Pasi-1 
linksminimo ir Pašalpos Kliubo Į 
Base Bali jauktas, sekmadienį, 
Liepos-July 21-rnų loš su Ham- 
mond Sportsmen jauktu. Doug
las Parke, Hammond, Ind. kaip 
3 vai. po piet. Tai bus vienas. 
iš įdomiausių lošimų, nes Ham-į 
mond Sportsmen liepos 14 išlošė t 
North Hammond čempionatų.} 
Daugel musų draugų-rėmėjų pa
manys, kad Golden Star pasi-l 
ėmė per kietų riešutų, kibti ii. 
naujus čempionus, bet kad pa-į 
klausiau managerio Petro Sa-I 
dulos ir direktoriaus Antano! 
Nakrašio, man pasakė: čempio-b 

nedaro L 
parveš 
jaukto; 

jauktas i

Pradedu tęsti toliau savo 
Meksikoj nutrauktų kelionę ap
link pasaulį, idant galėčiau pa
siekti pasaulinį rekordų., kurį 
esu pasiryžęs laimėti ir tuo bu
do parodyti Lietuvos sportinin
kų galybę bei iškelti Lietuvos 
vardų;

Per šį laika man Chicagoje 
beviešint teko daugel pamatyti 
ir pažinti. Ypačiai man links
ma buvo patirti, kad Amerikos 
lietuviai šioje kolonijoje taip 
gražiai sugyvena ir yra pasiekę 
toki aukštų kultūros ir gerbūvio

Už kelių dienų apleisdamas 
Chicago (išvažiuoju liepos 20 
ar 22 d.) noriu tarti atsisvei
kinimo žodi gerbiamiems Chi- laipsnį.. 
cagos lietuviams. | Asmeniškai patyriau iš dau-

%

gelio Chicagos Lietuvių širdin
gos paramos žodžiu ir materia
liai, kas mane žymiai sustiprina 
tolimesnei kelionei ir dar labiau 
pakelia pasiryžimų atsiekti savo 
kelionės tikslų.

• •»

Už tai tariu visiems ir ypa; 
tingai .tiems, kurių vardai že
miau pažymėti, i širdingų ačiū:

“Naujienų” Redakcijai.
“Draugo” Redakcijai 
“Sandaros” Redakcijai 
Lietuvos Konsului p. Kalvai

čiui
Universal State Banko prezi

dentui p. J. Elias
D-rui Karaliui, p-nui W. C.

Mitcheliui, Klebonui Krušai iš 
Šv. Jurgio parapijos, p-nui Moc
kevičiui, Aptiekoriui p. J. Ku
liui, Peoples Furniture Store, 
p^nui Makaveckui, p-nui Melda- 
žiui, p-nui J. Kučinskui (iš 
Bridgeport Furniture), 'p-nui 
V. Piktariui, p-ntti* A.-Poeiui (iš 
.Bethoven; Konservatorijos), p-ui 
A. Kulbiui bei jo broliui K. Kul- 
biui, ir kitiems. 1

Taip pat širdingų ačiū Drau
gijoms, pas kurias atsilankius,

mane materiališkai parėmė, bū
tent: .........-...................

Lietuvių Tautiškam Kliubui
Simano Daukanto Draugijai 
Illinois .Lietuvių Pašelpiniam

Kliubui. • •
Apleisdamas Jūsų svetingų 

kolonijų, linkiu Jums ir Jūsų 
pavyzdingoms draugijoms lai
mingai gyventi ir klestėti. 

t 

—Vincas Brekaitis, 
Pasaulio Keliauninkas.

■n

KAINOS

DRES1Ų DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, a r b s 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
190 N. Štate St. cor^ Lake St 

10 auditas
JOS. F. KASNICKA, principalas 

k - •- -

SUTAUPYKITE TARP $50 IR 575
Užstaliuokit tuoj namų Apšildymo Plentą ir sutau

pyki tarp $50 ir $75. Tai specialis pasiūlymas, ba 
boilerių ir radiatorių kainos pakilo 10 nuoš. nuo pe
reito mėnesio. Duokit orderį tuoj, ir nereikės mo
kėti 10 nuoš. ekstra. Atlankykit mus arba pašaukit 
Calumet 0645.

nai ar n*p čempionai, 
skirtumo, Golden Star 
Hammondo Sportsmen 
“scalp”! Golden Star 
parodė sekmadienį, liepos 14-tųli
lošime su White Star jauktu, i 
kad Golden Star išėjo laimėto- Į 
j u, gaudamas 8 bėgimus, o g 
White Star zero (0). “O je, o|l 
je,” pridūrė kitas busteris šalyj kl 
stovintis, “teisybę sakote”. 
White Star parsivežė “abaran-i 
kų” namo, tik bėda, kad jos nė-( 

.ra kur padėti.

Todėl visi Golden Star kliubo I 
nariai, busteriai, draugai-rėmė- i 
jai Golden Star Base Bali jauk
to, neatsilikite nė vienas na
mie, visi kaip vienas, į Doug
las Park Hammond, Ind.!

O musų kaimynai lietuviai iš 
Calumet City, Hammond, East 
Chicago, Indiana Harbor ir' 
Gary, Ind.- jums yra gera pro
ga pamatyti Golden Star jauktų1 g,
lošiant bolę jūsų kaimynystėj.1

Draugai, Burnsidės, Rošelan-Į 
do, West Pullmano, kurie nori-j 
te sykiu važiuoti su Golden! 
Star, susirinkite prie Strumilos! 
svetainės, kaip 1:15 vai. po piet. Į

Tie, kurie važiuos per So. 
Chicago, važiuokite Indianapolis 
Blvd. iki 5 pointo, po dešinės, 
laikykitės Sheffield Avė. Street- 
car liri^ iki Douglas Park.

Kiti, kurie norėtų važiuoti per 
Roselandų, važiuoti iki 147 St. 
bei Sibley Blvd. Sibley Blvd. iki 
Statė Line Str. po kairei ant j 
State Line St. 1 blokų iki State 
St., ant State Str. po dešine 
2 blokai iki Homan, po kai-1 
rei ant Homan St. Sekite Street' 
car Ii nes traeks ligi pat Douglas 
Park. Nė vienas iš jūsų atsi
lankiusių nesigailėsite. Bukim 
Visi.—Busteris.

NUMUŠTOS!
a t .< ibi

BANKAS TURI UŽDARYTI NUOSAVYBES

Milžiniškas išpardavimas 8 trištoriu ir
ANGLIŠKŲ BASEMENTO Buildingu

9 I 4 .-I ’tJ-' ■’ I '

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

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

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 vieną 3 kambarių apart- 
mentą 
apartmentas turi įbudavotus bath tubus 
ir shoverius, ąžuolo grindis, refrigera- 
torius, geso rangės, visai naujai deko
ruoti. .j| .<!< JI > - , ; ' r >

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

Garo šildymas, kiekvienas

Tie namai yra tik 35 minučių kelio nuo loop, imant Archer 
Avenue jęatvekarių liniją, tik 100 pėdų nuo namu ir 2 bloku gat- 
vekarių liniją i rytus nuo KedzieAvenue.
Titulai Garantuojami Chicagos Title and Trust Company 
Pamatykit musų atstovus prie namų, 4450 S. Homan Avė, L floras 
č arba

HELBERG BROS. - Agentus
192 N. Clark St.

į

Musų inžinierius' atsisėdęs su jumis, išrodys kaip ga
lite turėti patogius namus šaltam ore, visai neapsun
kinant jūsų di-enos reikalų. Mes duosime jums išsimo- 
kėjimui tiek daug laiko, kiek tik jų norite, ir galėsite 
mokėti pamėnesiui tiek, kiek išgalėsite. Jei galite ir 
mokate patys insistaliuoti šildymo plentą, tai musų in
žinierius’ padarys jums skečą ir paskolins jums visus 
reikalingus instrumentus darbui pasidaryti, be jokio 
atlyginimo.

Padarykit Tuojau, Patys Savo Naudai
Mes taip pat tiirime visų sandėlį plumbingo prietaisų labai prieinamomis kai

nomis. Taip pat tankus, heaterius, geso boilerius, automatiškus heaterius, pompas, 
paipas ir fittingus.

Leiskit mums pamėginti, kol kur kitur pirksit, ir pamatysit, kad mes esam 
kaip tik tie žmonės, ir kad jus galit mums tikėti. Kiekvienas daiktas, kuiį pirksit 
pas mus, jei nepatiks, mes arba išmainysim j kitų, arba mielai grųžinsim pinigus.

Kai pamanysi! eiti ir pamatyt mus, bukit tikri, kad atėjot į tikrų vietų.
Musų vieta yra ant bloko tarp 21st ir 22nd Sts., gatvės rytu pusėj, pusės 

bloko ilgas geltonas namas, mūrinis, su dideliu užrašu ant namų:

..........

_ ____________

-j-

Atdara vakarais iki 8 vai.
Atdara ncdėlioinis iki 1

2117 South State Street
Telefonas i visus departamentus 

valandos po piet Calumet 0642-0643-0644-0645
Mes Kalbame Lietuviškai

Musų South Chicago Skyrius randasi prie
9300 Commercial Avė. Telefonas i visus departamentus

arti New York Central geležinkelio Saginaw 4847
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Sekmadieny, Rugpiučio-August 18 d., 1929
1 L •" ' ' ' į t T ’ ' '* • ’ 1 t * T »....... . * 4 • t i i , -i

Visų laukiamas ir daug kalbamas naujas 
lietuvių pastatytas teatras

KOMI ;\A 
atsidaro rugpiučio mėnesy. Lietuviai jį pa
state, lietuviai jam vardą išrinko, lietuviai jį
ir pašventins dalyvaudami in corpore atida 
rymo iškilmėse.

RUOŠIAMA J

GRANDIOZINE į
i. •••' V'vji . r ... . ■

PROGRAMA į
/ . . • r,,,. • in „m -.v,, r- ■

PREMJERINIS ATIDARYMAS SKYRIAMAS TIK
Lietuviams. Abelnai publikai teatras atsidarys ke-

*... J. V -o t r'- ‘ ‘
liomis dienomis vėliąu. ' >' 'į

A • iii • • • '»

Pakvietimai—tikietai nebus pardavinėjami prie 
KASOS

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 Universal 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.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Suėmė alaus laivą palei 
Navy Pier

volveris ir automatiška šaudyk- į ChicagOS teisėjų persi
te. Banditai paliepė Mr. Grab-1 mestinės
nerį važiuoti tolyn, ir jų pačių _______

| karas sekė paskui. Taip sau i a-, Bungtynės tarpe Municipal 
i miai bevažiuojant, vienas bau- teisėjo Lyle ir Criminal cort 
dįtas_ tarė į Grabnerienę; kuri|teis6jo Comerford del detekty- 

jpiadėjus rėkti: Lady, aš ver-|vl^ viršininko McCarthy suareš- 
čiau jus užmuščiau, tačiau aš|tavimo jgaV0 tikro spektaklio 
to nedarysiu, jei tamsta pati Teisėjas Lyle jau ke-

. nepriversi. Užsidaryk savo ar-jlinta karta šaukiamas pas tei_ 
momką ir duok šią savo bran-' Comefford kaip Hudinin;

Vakar dieną Michigan ežere ■ gunĮyn«s ir cash . Išrėdęs tą kas McCarthy byloj. Mat Lyle 
palei Navy Pier tapo policijos poni3 is daimantų žiedų, broskų pasodįno McCarthy ant 30 die-i 
sulaikytas laivas Sea Hawk,‘ ku- ir karolių, jis ėmėsi už antros.l 
riame rasta 325 keisai pilnį Firinpji paprašė palikti jai su-' 
alaus butelių, vertės apie $7,- sižiedavimo žiedą. J 
000. Tame laive butą 1200 kei- padąrysi’. ...---- - -
sų vertės į $30,000, bet kol po- nieko nereiškia,
licija atskubėjo, j j 
didžiąją dalį alaus pavežt, 
alum pagauti tik du žmonės, 
kiti pamatę policiją atvykstant, 
pabėgo. Laivą nesenai nupir- Nepritinka taip kalbėti, kada
kę St. Joseph, Mich. iš aukcio- Vra kartu ^ subarė ban- 
no kokie tai nežinomi žmonės.
Spėjama, kad savininkai yra 
Detroito butlcgeriai ir rakete-* 
riai.

šluostydamas kaktą.
“Aš pažinojau net Supreme 

Court teisėją, kurs mieliau ve
lijo būt vadinamas mister, at
sakė Comrford — beabejo, jis 
buvo vertesnis, kaip tamsta ir 
aš”.

“Gerai, teisėjau Comerford, 
kada nors tamsta busi liudinin
ku mano teisme/aš tamstą tik
rai vadinsiu teisėju”, pažadėjo 
Lyle.

nu, o Comerford jį paleido už, “Aš džiaugčiausi būti vadi
ni) bolidą, ir pradėjo tardy- namas mlater, lr l>ar?,dytl P*'Ie" 

Į ‘ I cio pavyzdp kaip reikia gerbti;. J ‘Nieką ne-l
Pamstos sentimen- Visas Municipal Court. perso- 

, . v atsake; nalas nutarė užstoti savo kole-
jau spėjo kitą■ banditas, be to aš pats ką tik Lyle, sakydami, kad “Krimi- 

gu; pralošiau gerą sumą ant jūsų na|j() teismo teisėjai perdaug 
aiklių, Ailingtone . i kišasi į musų kalinių reikalus.

I ir kad Municipal Court yrai skepetą
tiek pat didelis kaip ir Criminal kad jo pusę palaiko visas Mu-! 
Court”.

Banditai apiplėšė 
jonierius

ditą antrasis banditas, laikyda-j 
mas šautuvą ant akies .

Iš Mrs. Grabner surinkę 
brangenybių vertės $10,000, tuo merfordo 
pat būdu apčystijo kitus.

. antros ponios taip pat susiko-1 klausė teisėjo Lyle 
m>l,‘ i lektavo apie $10,000 vertybės! neim?

daimontų.

Per daugelį “džiodžių” 
kaltininkas pabėga

Chief Investigator Patrick 
Roche pareiškė statės attorney 
ofise, kad bus daroma priemo
nių, kad kriminalistai, pakliuvę 
koronerio tardymui nebegalėtų 
išsisukti nuo prideramo jiems 
nubaudimo. Naujausiam atsiti
kime banditai primušė mirtinai 
d-rą Thilo, ir daktaras nuo žaiz
dų mirė, bet žmogžudžiai tapo 
nubausti tik už piešimą. Truku- 

i mas kooperacijos teismo orga
nuose yra priežastis labai dau
gelio panašių atsitikimų, pasakė

1 Roche.

lika automobilių nelaimes. Vie
na ant Dunes highvvay neto
li Michigan City, kur užmušta 
Mrs. Booth ir vyras sunkiai su
žeistas. Ties Benton Harbor už
muštas B. Schollenberger; jo 
kare rasta degtines bonka. Du 
jaunuoliai vakar mirė nuo se
nesnių susižeidimų auto nelai
mėse: vienas Vito Marchante, 
kitas Dean Donnely, abu iš Chi
cagos. Be to kritiškai susižeidė 
du vyrai Steve Galinski ir John 
Arsonicki. Jie važiuodami iš

_____________ 3
kairės pusės ant 22 St, ir Canal- 
port avė. įvažiavo j stovintį gat- 
vekarį.

PAVOJUS VASARINIAMS 
MALONUMAMS

randasi viduriij negalėse. Geri vi
duriai pamatas geram fiziškam sto
viui. ir kiekvienas viduriu suirimas 
turi būt greit gydomas.
TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra geriausias vaistas nuo nevirški
nimo, blopro apetito, sukietėjimo ir 
pamesiu viduriu negaliu. “Monroe, 
Mich., June 8. Trinerio Kartaus Vy
no dėka mano apetitas sutfrjžo, vi
duriai atsitaisė. Sam Micary”. Viso
se aptiekose.

teismą”, atsakė Comerford — 
bet šiame atvejyj aš paleidžiau 
McCarthy už $500 bondsą, iri 
jis čia kas dien lankosi”,

Lyle vėl išsitraukė naują ChlCRgOS Žvaigždės per 
j, ir apsišluostęs tarė,i rndin

vplaikn nricaa IVfii- 
j nicipal Court, ir padėjo jam pa-j gj šeštadienio vakara „ 
sikviesti garbingų patarėjų 9(1 7_7.9n „„i ront.’.i n.,.,,
(prominent counsel).

“Jei aš esu klaidingas, tai ne 
masinio mitingo sušaukimas j 
dalyką pataisys, o tik Supreme 
Court”, atsakė Comerford. — 
“Pasikėsinimus prieš mane pa
tį aš galiu atleisti, skaitydamas 
juos blogo išauklėjimo ir nege
ro kraujo pasekme, bet aš ne
galiu dovanoti pasikėsinimą 
prieš teismą”.

“Ar nesako Biblija “Kaltinin
kas pabėga, jei jo 
persekioja”, bandė 
“šventąjį raštą”.

“Laimingu budu, 
me teisme 'nėra joks autorite
tas, nes kitaip mes čia turėtu
me priimti Jonošiaus testimoni- 
ją”, pastebėjo Comerford.

“Yes, bet mes teisėjai gyve
name iš žmonių nusikaltimų”, 
tvirtino Lyle.

“Kalbėk pats už save, atsakė 
Comerford — bet kas link ma
nęs, aš g-allji.it gyvenu su žmo

ni U nuodėmėmis, bet ne iš jų”. 
— Galop Lyle susigraudino ir 
pasisakė pats mylįs McCarthy Automobilių nelaimės 
ir net kartą už jį užmokėjęs už 
suvalgytą turkey.

Susirinkus dideliam skaičiui
Į teisėjų ir teismo dalyvių Co- 

► kambary, teisėjas 
Nuo| Comerford, kaip paprastai pa- 

“Vač jur 
Lyle neatsakė. Tada 

Cromerford pradėjo Lylei sakyt 
pamokslą, taip kad Lyle turėjo 
sušlapinti ketures nosines, be- 
šluostydamas nuo kaktos pra- 

Konstitucija U. S. 1789

i 20 d., 7-7:30 vai. Central Day- 
light Time per WCEL broad- 
casting stotį bus duodama radio 
programa, kurioj dalyvaus Bu- 
ryal Retting ir Diek Platt, abu
du žymus pianistai, Fred Wald- 
ner, liriškas tenoras ir Kay Ro- 
mayne, blues dainininkas.

Saugiausi lnvestmentai
banditų 
trečia- 
Milijo-1 Northvvest highway, ir kaip tik kaitą.
arklių tuo pat laiku artinosi traukinis metais buvo ratifikuota 11 val- 

savininkas j ir nusileido skersai kelio kar- stijų, pasakojo Comerford: Pa- 
prišaukė vy- ragrafas 2; sekcija 9, straips- 

Dabar, kol čia turime nis 1 aiškiai pasako, kad žmo- 
padėkit ir judu, guys, gui galima atimti teisę habeas 

Mr Siegel nu- corpus tiktai laike revoliucijos 
Nuo to laiko vi- 

Ak, tai gražumėlis”, sušuko sos valstijos ratifikavo. Illinois 
jiems pastojo kelią privažiavęs j banditas ir akimirksniui įsižiu- priėmė tą paragrafą į visas sa- 
koks tai nepažįstamas karas ir rėjo į žiedą. Siegel tuo tarpu vo konstitucijas, pradedant nuo 
davė ženklą sustoti. Užpaka
ly važiavo 
karų. Minutei sustojus ir tra
išką sustabdžius, tie užpakali
niai karai paleido birbinti karų 
sirenas, reikalaudami padaryti 
vietos pravažiuoti.

ItlO tarpti iŠ nopdŽįsUinojt), gftvo kara nuruko? palikdami 
karo iššoko du vyrai ir įėjo i užpakalyje bežiopsančius nuva- 
milijonieriti karą. Kol miltjo- r .................................
niūriai suprato, kas tai reiš , ,

Pavyzdigas Chicagos 
triksas atliktas pereitą 
dienį netoli Chicagos. 
nierius Fred Grabner 
lenktynių lauko
Windy City ir Ruel J. Siegel.ltys. 
savininkas daugelio

Taip besidarbuojant privažia
vo prie gelžkelio, kurs perkerta

Banditas
barbacue! rams : 

restoranų, važiavo su savo pa- stovėti, 
Čiomis limozine iš Arlington nusimausty*ti
arklių lenktynių atgal į Chica-imovė savo $1500 vertės žiedą, ar invazijos, 
go. Netoli Northvvest highvvay

kulka smuko pro duris ir įkri- 1870 m.”, kalbėjo Comerford,
ilgiausia eilė kitų tęs šalę j grabę, pradėjo rėkti, kaltindamas Lyle už įkalinimą

' McCarthy ir nepaleidimo jo 
net ant habeas corpus.

pradėjo, į “Bet tamsta paleidai jį be 
banditai bondso”, pertraukė j j Lyle.
kai’O i | '‘Mister Lyle, aš nenoriu, 

kad tamsta reviduotum mano 
teismą”, atkirto Comerford.

“Aš esu čionai kaipo teisėjas 
i.škia, lytus milijonierius ir visą dau- nc kaip mister”, užkaito Lyle, 

jau| į jUos buvo atstatytas re-’gybę žiūrinčių karų. traukdamas naujų nosinę, ir

kad bandytai plėšia.

Tuo tarpu traukinis
kartys Ledo,
iššoko iš milijonierių

niekas ne- 
Lyle eiti į

Biblija šia-

Policija rūpina vaikams 
darbą

Geras darbas apsaugo vaikus 
patapti blogais, sako policijos 
komisionierius Russell, ir palai
ko bedarbiams vaikams aprūpin
ti darbo biurą. “Visi, kas turi 
darbą, tinkamą vaikams, prašo
mi pranešti Wabash 4747 ir pa
klausti leiten. James J. Scully”, 
kviečia Russell. Chicagos poli
cijos departamentas turį šim
tus gerų darbščių vaikų. Biuro 
patarnavimas nieko nekainuoja 
nei darbdavėjams nei ieškoto
jams už patarnavimą, ir per du 
metu esą.s ar>r-upinęs 19,700 vai
ku darbu. c

Vakar dieną įvyko dar kclio-

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

Atidaryki! tuojau pas mus savo taupymų sąskai
tą ir taupykit pinigus svarbiems reikalams.

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

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

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

Siunčiame pinigus doleriais ir litais, per laišką ir 
telegramų.

Tiktai nepamirškite pasinaudoti proga pas mus.

UNIVERSAL STATE BANK
<3252 So. Halsted Street

GRAŽUOLIU KONTESTAS
—ĮVYKS—

Rugpiucio-August 4,1929
CERNAU3KO DARŽE

pėdu

Visos Chicagos ir kitų miestų lietu

vaitės gražuolės (nevedusios) yra kvie

čiamos dalyvauti konteste. Laimėtojos 

gaus $100 vertės deimantinį žiedą ir $45 

bei $25 pinigais.

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

konteste. Esu metų amžiaus:

colių ūgio; sveriu svarų. Gimiau

(miestas). Užsiėmimas

Vardas pavardė

Adresas

APLIKACIJA
NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių

allji.it


I
I

4 NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, Liepos 20, 1929

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News l’ub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratcs:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879,

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

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ...............................  $8.00
4 Pusei metų ................ j.......... 4.00
Trims mėnesiams .................  2.Q0
Dviem mėnesiam .,............... 1.50
Vienam mėnesiui ....................... 75

Chicagoj 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.

DVEJOPAS SAIKAS.

Kai prieš kiek laiko katalikų kunigas Miežvinis nu
žudė merginą, i kurią jisai buvo įsimylėjęs, ir pats nusi
žudė, tai katalikų spauda tą žinią arba visai užtylėjo, ar
ba paskelbė taip, kad skaitytojai negalėjo nė suprasti, 
jogei tenai eina kalba apie dvasiškį. Bet šiomis dienomis 
atsitiko “nelaimė” su Lavvrence’o nepriklausomųjų kata
likų (“nezaležininkų”) kunigu Šleinių, ir ta pati spauda 
jau kalba apie šį atsitikimą visa burna: Šleinis girtas va
žiavęs automobiliu; jį policija suareštavusi ir apkaltinu
si už nelegali degtinės gabenimą, ir t.t.

O betgi nusižengimas prohįbicijos įstatymams, mo
ralybės atžvilgiu, yra nė kiek ne didesnis nusidėjimas, 
kaip merginos nužudymas.

Savo sektai, o ypač savo luomui, musų kunigija turi 
visai kitokį dorovės saiką, negu kitiems žmonėms.

LINK DARBO PARTIJOS.

nijoje bolševikai sukišę šimtus milionų rublių, ir kurį lai
ką atrodė, kad šis “investmentas” atneš bolševizmui šim
teriopą vaisių. Maskva svajojo apie paėmimą visos mil
žiniškos kinų teritorijos į savo kontrolę ir darė planus 
per Kiniją kirsti mirtiną smūgį Didžiosios Britanijos im
perijai Indijoje.

Bet 1927 m. gruodžio mėnesyje bolševikiški “pasau
lio revoliucijos” strategai netikėtai atsimušė kaktomis į 
sieną. Maskvos įsakymu padarytas Kantone komunistų 
pučas prieš kinų tautinės vyriausybės vadus nepasisekė. 
Kinai ne tik sumušė sukilėlius, bet ir atsakė į jų pasikė
sinimą žiauriomis skerdynėmis. Nuo to laiko draugingu
mas tarpe Maskvos diktatorių ir pietinės Kinijos vadų 
pasibaigė, ir Kinijos tautininkai ėmė ieškotis draugų 
kitur. i

Kinijos buržuazinėje revoliucijoje bolševikai suvai
dino tokią pat rolę, kaip pirmiaus Persijoje ir Turki
joje. Ir kaip šitų dviejų Azijos šalių buržuazinis nacio
nalizmas atsilygino bolševikams už jų pagelbą, stipriai 
įspirdamas jiems į užpakalį, taip dabar daro ir kinų na
cionalistai: Bolševikiškas mauras atliko savo darbą, bol
ševikiškas mauras gali sau eiti.

Bet mauras nenori eiti! Štai kame šaltinis visų da
bartinių nesusipratimų tarpe Maskvos ir Nankino. Dik-: 
taturos opiumu apsvaigusios bolševikų galvos nieku bū
du negali suprasti, kad Kinijos buržuazinė revoliucija jų 
patarnavimų daugiaus nebereikalauja, ir bando grasini
mais apginti savo pozicijas Mandžurijoje, kabindamosios 
už savo “teisių” į geležinkelį, kurį kadaise tenai nutiesė 
Rusijos carizmas. Tečiaus, ar tas bolševikų užsispyrimas 
atves prie karo, ar ne, — visviena jiems iš svetimos že
mės teks nešdintis. Kinai šiandie laukia iš užsienių pa
skolų ir kapitalų, o ne “leninizmo” tezių.

čia yra naujas bandymas 
skaldyti uniją, kuris be abejo 
nepasiseks taip pat, kaip nepa
sisekė komunistų pastangos su
laužyti streiką. Bet dalį darbi
ninkų komunistai, žinoma, gali 
apmulkinti. Tarp 30,000 unijos 
narių visuomet gali atsirasti 
šimtas, kitas, kurie nesupras 
komunistų “skymų” ir jų besą- 
žiniškai agitacijai pasiduos. Bet 
ko tie apmulkinti darbininkai 
susilauks? Juokinga butų tikė
tis, kad jie gali ką nors laimė>- 
ti tuo humbugišku komunistų 
“streiku”, kuomet visi kiti dar
bininkai jau sugrįžo į darbą ir 
yra patenkinti padarytąja su
tartim.

“Streiko” tęsimas tokiose są
lygose reikš tiktai tą, kad jo 
dalyviai negalės paskui gauti 
darbo ir paliks gatvėje.

Del savo partinių užmačių 
komunistai begėdiškai žaidžia 
darbininkų likimu.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11108-10 Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigus Birželio 29, 1929, padarytas Viešų 
Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI
Loans and Discoųnts .............................................................. $3,010,171.82
Overdrafts .......................................................  1,218.54
U. S. Government Investments ..... :.......................................... 103,853.20
Municipal and Corporation Bonds ............................................. 628,187.60
Banking House (Eųuity) ......................................................... 168,600.00
Furniture and Fixtures .............................................................. 19,749.00
Cash on Hand and Due from Banks .................................... 492,293.21
Other Sundry Resources ............................................................. 5,009.52

Totai Resourses ............ .•.......  $4,429,082.89

ATSAKOMYBĖ
Capital Stock ..............................................................................
Surplus ............J-........... -................................................................
Undivided Profits .....................................................................
Reserve Account,. ........................................................................
Dividends Unpaid ................ •......................................................
Deposits ......................................................................................
Due to Banks ................................................................................
Other Sundity/Liabilities .........................................................

$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

LIEPOS “MARGUTIS”New Yorke ir Chicagoje jau yra susidarę komitetai, 
kurių tikslas yra sujungti įvairias darbininkų organiza
cijas į vieną Darbo Partiją, panašią į Anglijos Darbo 
Partiją. Šitą judėjimą uoliai remia socialistai.

Niagara Falls mieste, N. Y. valstijoje, Darbo Parti
ja jau tapo įkurta. Ji susideda iš centralinės darbininkų 
tarybos (unijų sąjungos) ir vietinio Socialistų Partijos 
skyriaus. Naujoji jungtinė darbininkų unijų ir socialis
tų partija išsirinko viršininkus ir nominavo pilną kan
didatų sąrašą ateinantiems miesto rinkimams. Centrali
nės darbininkų tarybos (Central Labor council) prezi-

- dentas, Arthur R. Alexander, yra ka^tu ir naujosios Dar
bo Partijos prezidentas; o Socialistų Partijos skyriaus 
sekretorius, Edward W. Gray, tapo išrinktas Darbo Par
tijos sekretorium. Rugsėjo 21 d. įvyks naujosios partijos 
ratifikacijos (patvirtinimo) mitingas.

Po Anglijos darbiečių įtaka, kaip matome, ima pa
busti ir Amerikos darbininkai; x

šio menesio “Margučio” nu
meris jau išėjo iš spaudos. Juo
kų ir dainų mėnraštis šį kartą 
praneša daug politiškų “žinių” 
apie Lietuvą, kurias tečiaus ji
sai pats vadina “grynais pra
simanymais”. Tarp tų juokingų 
“žinių” yra šitokių: kad Volde- 

<maras “nušovė” Smetoną, kad 
Krupavičius “nuvertė” Volde
marą ir pasiskelbė diktatorium, 
kad. Gabrys-Paršaitis tapo “iš
rinktas” Lietuvos seimo pirmi
ninku, o Bistras —Lietuvos res
publikos prezidentu, ir t.t. ir t.t.

Well,—kai kada ir sapnai iš
sipildo.

TURĖTŲ SARMATYTIS

KINŲ-RUSŲ kova.
Norint suprasti dabartinį konfliktą tarp sovietų Ru

sijos ir tautinės Kinų vyriausybės, reikia atsiminti, kad 
tai yra nebe pirmas tų dviejų valdžių susikirtimas. Tik 
kelioms savaitėms pirmiau buvo įvykęs tarp jų aštrus 
nesusipratimas dėl incidento Charbine. Gegužės 27 d., 
būtent, kinų policija įsilaužė į rusų generalio konsulato 
namą tame mieste ir padarė kratą, įsškodama dokumen
tų, įrodančių sovietų vyriausybės ryšius su komunistų 
agitatoriais, veikiančiais Mandžurijoje ir Kinuose. Nors 
jokių dokumentų kinų policija nerado, bet ji suėmė 45 
sovietų piliečių, jų tarpe ir generalį konsulą.

Sovietų vyriausybėj įteikė kinų pasiuntiniui- Mask
voje, protesto notų, pasirašytų Karachano (užsienių rei
kalų komisaro padėjėjo). Toje notoje buvo pareikšta, kad 
dėl kinų žiauraus pasielgimo Charbine kinų pasiuntiniui 
Maskvoje atimama eksteritorialumo teisės. Be to, sovie
tų valdžia įspėjo Nankiną, kad Rusijos kantrybė bai
gianti išsisemti ir kad sovietai, jei busią reikalo, surasią 
ir stipresnių priemonių savo teisėms ginti, negu amžiną 
protesto notų rašymą. Kinų užsienių reikalų ministeris, 
Dr. Wang, tuomet įsakė savo pasiuntiniui Maskvoje per 
savaitę laiko apleisti sovietų teritoriją.

Na, o liepos 10 d. kinų vyriausybė padarė naują ata
ką prieš sovietus Mandžurijoje, pašalindama iš Kinų Ry
tų geležinkelio administracijos visus bolševikų viršinin
kus ir tarnautojus.

Šitie griežti Nankino žinksniai prieš sovietus nepa
lieka vietos jokiai abejonai, kad kinų tautinė valdžių yYa 
pasiryžusi padaryti galą Maskvos įtakai kinų žemėje, ne
žiūrint, kad dėl to reikėtų turėti ir karą su Rusija. Ir 
tenka manyti, kad šitas Nankino nusistatymas randa 
pritarimo kitų valstybių diplomatuose. Kitaip kinų tau
tinės valdžios vadai vargiai butų toki drąsus.

Pirmiaus jų patarėjai buvo bolševikai. Revoliucinė 
Kinija pradžioje buvo labai palanki sovietams, nes ji ti
kėjosi su jų pagelba nusikratyti svetimų šalių imperia
listų jungo ir apsidirbti su savaisiais šiaurės generolais. 
Jai, kaipo instruktorius, tarnavo Maskvos atsiųstas agen
tas Borodinas su dideliu “revoliucinių specialistų” šta
bu, ir sovietų valdžia bei komunistų internacionalas ne
sigailėjo pinigų remti kinų tautininkus. Sakoma, kad Ki-

“Laisvė”, kartodama kito to
kio pat melagių organo plepalus, 
rašo, kad SLA. iždininkas, adv. 
K. Gugis, tik dabar Pittsburg’e 
perėmęs į savo rankas organi
zacijos iždą. Ir paskui daro to
kią “išvadą”:

, “Jeigu šios kalbos pasi
tvirtins, tai pasirodys, kad p. 
Gugis melavo, kad jo kontro
lėje yra visas SLA. iždas.” 
Šitaip “melagiuoti” žmogų, 

pasiremiant įvairiais gatvinių 
pletkininkų skleidžiamais pas- 
kalais, gali tik tas, kas visai 
neturi sarmatos.

Adv. Gugis neprivalo davinėti 
atskaitų iš savo žinksnių nei 
“Laisvei”, nei kuriam kitam pa
šaliniam laikraščiui. Ir jeigu 
jisai davė paaiškinimų SLA. 
kuopoms, kurios teiravosi apie 
iždo stovį, tai kokią teisę turi 
komunistiški knisiai kišti į tai 
savo šnipus ? .

“NESANTIEJI” FAŠISTAI

kos ir laisvo nuomonės išreiški
mo bijo valdžios, kurios yra iš
tvirkusios arba nesugeba tinka
mai vesti krašto reikalus. To
kios valdžios seniau buvo Ru
sijos caro valdžia ir Turkų sul
tono valdžia, o dabar —Rusijos 
sovietai ir kitos diktatoriškos 
valdžios.

Ar ne faktas yra tas, kad 
Italijos fašistai anąmet nugala
bijo socialistų atstovą Matteo- 
tti tuomet, kai pastarasis ėmė 
kelti aikštėn parlamente milži
niškas finansines suktybes vals
tybės banke ir kitose aukštose 
valdiškose įstaigose?

Išžudyti tuos, kurie kelia ai
kštėn neteisingus valdžios dar
bus, užčiaupti visiems pilie
čiam burnas, panaikinti žmo
nių laisvę—tai, sulig tuo “Vie
nybės” rašytoju, “sutvarkyt” 
kraštą!

Kas šitaip fašizmą garbina, 
tas yra tikriausias fašistas. Ir 
todėl visai be reikalo tas rašy
tojas bando nuneigti, kad fašis
tų esama ir pas lietuvius.

NAUJAS KOMUNISTŲ 
MANIEVRAS

Lietuvos Laisvės
Bonų 

vertė vėl pakįlo? 

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

>-Totai Liabilities ............................................................./ $4,429,082.89

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

“Vienybėje” vienas rašytojas 
tvirtina, kad lietuvių gyvenime 
fašistų visai nesą: \

“Fašistai tėra tik Italijoje 
ir tai ne velniai, bet gyvi 
žmonės, kurie po komunisti
nės anarchijos sutvarkė Ita
liją.”
Kad fašistai yra ne velniai, 

be gyvi žmonės, tai tiesa. Bet 
kad jie sutvarkė Italiją, tai yra 
tuščia pasaka. Ar tai yra su
tvarkymas, jeigu nė vienas žmo
gus Italijoje šiandie neturi tei
sės ištarti kritikos žodį apie 
valdžios politiką, krašto finan
sus ir panašius dalykus, kurie 
rupi kiekvienam sąmoningam 
piliečiui ?

Valstybėje, kurioje viskas yrak 
gerai sutvarkyta, valdžia pilie
čių kritikos nesibijo. Bet kriti-4

r

Kai moterų rūbų siuvėjai 
New Yorke buvo išėję į gena- 
ralį streiką, tai komunistai už- 
komandavojo savo pasekėjus jį 
laužyti ir per savo spaudą ban
dė diskredituot unijos vadus, 
idant nariai unijos neklausytų 
ir pasiliktų dirbtuvėse.

Bet ši šlykšti ataka prieš dar
bininkų uniją nepasisekė, nes 
siuvėjai kone visi iki vienam 
mete darbą ir privertė darbda
vius eiti į derybas. Streikas 
tapo sutaikytas palankiomis 
darbininkams sąlygomis.

Dabar, neįstengę streiką su- 
ardyt, komunistai pradėjo nau
ją triukšmą moterų rūbų siuvė
jų tarpe. Kol streikas ėjo, jie 
visaip jį smerkė; o kai streikas 
pasibaigė, tai jie liepia komu
nistuojantiems nariams moterų 
rūbų siuvėjų unijoje negrįžti į 
darbą, bet “tęsti streiką”. Vie
nas komunistų organas prane
ša, kad “kairiasparniai” šituo 
tikslu sušaukė masinį "* suknia- 
siuvių (moterų rūbų siuvėjų) 
mitingą, kuriame buvo visaip 
išniekinti unijos vadai ir jų pa
darytoji sutartis su darbdaviais 
ir “nutarta” streiko užbaigimą 
nepripažinti. Tam pranešime 
sakoma:

“Minėtame masiniame suk- 
niasiuvių mitinge buvo pri
imta rezoliucija,, kad jie, ne
žiūrint to&. pbigavikiškos su
tarties, tęs kovą toliaus, va
dovybėje kairiosios Adatos 
Darbų Unijos, ir grumsis po 
josios vėliava už 40 valandų 
darbo savaitę ir kitus page
rinimus.”

sergantys”
ŽMONĖS!

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

ligos ar silpnumo.

Vėliaus! ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau
jo, Odos. Inkstų, 
Pūslės, Slaplmosi fr 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga praktl k • 
Ir tūkstančiai išgy
dytu pacientų yra 
Užtikrinimas. kad 
pacientai bin gydo

mi veiksmingai Ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi Išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokestles, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jūsų pu
sės prievolių. Neatidėliokit. bet atsi- 
krelpkit šiandie pasitarti apie sveikatų. 

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

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 508 dėl vyrų, kambarys 608 dėl 
moterų.

25 METAI SIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 6, Nedė
tomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedė- 
liatfe, Seredomls Ir Subatomls valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 vą

škaro. —'

Trijų Menesių 
Alga

Senas posakis, “geriau būt atsargiam, negu gai
lėtis”, turi daug išminties savyje.
Kadangi praktika darodė teisingumą, tai dide
lis musų depozitorių skaičius laiko banke visą 
laiką savo taupimų sąskaitas, kurių balansas 
siekia nuo trijų iki šešių mėnesių algą.
Žmonės samdomi darbui, kuris yra sezoninis 
arba neužtikrintas, privalo visuomet būti pri- 
siruošę netikėtam — ir tam tikras kiekis “ga
tavų pinigų” taupimų sąskaitoj padėjo dauge
liui šeimynų persiirti nedarbo laikotarpį.

CENTRAI"" ” BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street, 
Chicago

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

MALT TONIC - EXTRA PALE
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko prba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

; Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
■ 3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
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UNIVERSAL’S
present at all meetings. The 
niore, the merrier. —Harold.

CHATTER COLUMN
A Column by, for, and of the members of the 

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

On Monday, July 15th, 
thirtee'n members were present 
at our first sočiai meeting. 
Thirteen is an unlucky number 
to most people, būt to us, vve 
hope it will mean bigger and 
better sočiai meetings in the 
future. .*

The meeting was not called 
to order and vve joked and vvise 
cracked all evening. If Wallie 
Stevens had not appeared it 
vvould 
quiet. 
ics of 
falling 
ing.

Tovvards the end of our meet
ing we all participated in a par- 
lor gania upon the suggestion 
of Miss Micevich. If one made 
an error while playing the 
game you had to pay a forfeit 
and vvhat a delightful time vve 
had getting our forefeits back 
again.

A t the n>ext sočiai meeting 
we are going to have a piano 
at our disposal so vve can dance 
and sing*. If vve don’t know 
hovv to dance now is the time 
to learn. Our f ai r maidens 
are vvilling teachers, so don’t 
be bashful.

have been unusually 
Būt VVallie’s funny tact- 
jumping, tumbling and 
kept everybody laugh-

For the benefit of those who 
have not heard of our recent 
movė vve vvant to announce 
that on the first Monday of 
each month vve hold our busi
ness meeting at vvhich vve col- 
lect dues and transact other 
business. And on the third 
Monday of each month vve hold 
a sočiai meeting. At this meet
ing vve vvill plan outings, beach 
parties, -etc. There vvill be no 
regular business discussed at 
all. The sole purpose of this 
meeting is to get acquainted 
vvith each other thoroughly. 
All members should try to be

This is the time of the year 
vvhen most people take their 
vacations. The average person 
goes to a farm, to the seashore, 
on a camping trip pr to the 
mountains, būt not Wallie. He 
spent his tvvo vveeks ih Chicago 
riding about in his nevv Crysler 
Roadster. Whether he vvas 
broke or trying to save money 
no one knovvs. See Chicago 
first Wallie advises.

A vveek ago Friday Miss Ann 
Norvvay, her mother, father 
and brotlier left Chi for their 
cottage in Woodboro, Wis. They 
probably vvill spend the ręst of 
the Summer there, būt Ann is 
returning in about three vveeks. 
Upon her arrival, 
Stella 'is leaving.
and Stella are members 
standing.
their

Before 
nts sold 

Cream Parlor 
32nd and

her sister,
Both Ann 

in good 
leaving 

Įheir 
located 

Halsted

It vvas formerly our hangout 
and vve vvill admit that things 
don’t look so good anymore.

—Teen.
A fevv more contributipns 

came to life this vveek and the 
future looks bright for our 
‘Column’. Some members have 
promised to send a fevv vvords 
in for next vveek. A promise 
is a promise, novv keep it. Be- 
sides jokės and poems vve vvish 
you vvould vvrite an editorialon 
how wo may improve our meth- 
ods’ of doing different things. 
Or, vvrite a story about a meni- 
ber vvhona you knovv vvell.

Our baseball team lošt to the 
Kid Carsons lašt Sunday by a 
score of 11 to 7. Darn it.

At the time this vvas 
being vvritten vve did
not have a game book- 
cd, for toTmorrow. Būt i f you 
ask any of the players to-day 
he vvill tell you vvhether or not 
vve are goingto play this Sun
day. —Of the U. L. No. 344.

LAUGHS AND GROANS
Man is būt a vvorm; he comes 

along, vvriggles about a bit and 
then some chicken gets him.

—A. G.
When Margret vvas a little 

giri,
A lovely little brat,
She vvould go out vvalking

• vvith her pop.
And everytime they passed 

a shop, v
She’d hollar till she made him 

stop:
“Please daddy, buy me that.”
Now Margret is a grown-up

giri, Į
Who has learned her lesson 

pat;
She goes out shopping ev-ery 

day t .
And makes her eseorts hair 

turn gray,
For everyvvhere he hears her 

say:
“Svveet Daddy, buy me that.”
Ann. A. calls Harold, ‘Pil- 

grim’, because everytime he^

sees her he makes a little pro
gresą.—A. G.

N. M.: “Do you file your 
nails?”

Van: “Of course. You do, 
don’t you?”

N. M.: “No. I throvv mine 
avvay.”

S. N.—Did you ever catch 
your husband flitrting?

Pearl—Yes. Once.
S. N.—What did you do to 

him ?
Pearl—I married him.—O. K.
“Why is a room full of mar

ried people an empty room?”
“There’s not a singie person 

in it.”—O. K .

1 ' ■ ..............
40 pėdu Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

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

<1 ----
Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ................... 98c

Žolei plaunama mašina 
trim peiliais 14 colių.
Plaunant valandas. Tik 
už ............................ 6.98

Taipgi ant visko nnže- 
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR. <

JOHN DJ5RING
4414 SO. ROCKWELL ST 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 46

.............................  ■ i

US
RE1

89

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

Perspėjimas
Mes apteikėme informacijų, kad kai kurie 

agentai vaikštinėja pas lietuvius ir mėgina pri
kalbinti juos investuoti savo pinigus į stakus ir 
bonus, prižadėdami aukštus nuošimčius. Neku- 
rie tų pasiūlymų yra visiškai beverčiai, ir todėl 
mes patariame Tamstom atsilankyti Į musų 
bankų ir leisti mum išekzaminuoti tuos pasiu- 
limus—tatai Tamstom nieko nekaštuos.
Ponai Sedemka, Jagminas, Rimkiewicz, Žabelio 
ir Mickiewicz, visi lietuviai, dirbantys musų 
Banke, yra pasirengę Tamstoms visuomet nuo
širdžiai patarnauti.

Peoples ,National “Bank 
and Pirus t Company 

o f Chicago
47tii Street and Ashland Avenue

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuviu visoj Amerikoj savo stipru
mu ir geru patarnavimu.

DIDELIS BANKAS
ant kampo

•47th St. ir Ashland Avė.

Narys Federat Reserve System 
Reguliaris Narys Chicago Clearing House Association

«>

Stipriausis!
Tirščiausis!
G er iausis!

^^'5
tV&MA -ųisoD

. ’ I ' ’i j'^': • ' •' ••• ■'' ' ę*

PHZENBAUR 
fKTRACT į

• •• * • r •• * * I i • , ’ •i • , .
Paklausk savo grocerio arba skanibmK 

THE P1LZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

_.1U ATSIDARO?
VIETA NEPAPRASTŲ GALIMYBIŲ REAL ESTATE KILIMO ISTORIJOJE

LOCKPORT HIGHLANDS
I

Liepos-July 27 ir 28 d., 1929
ĮV YKS FORMALIS A TIDAR YMAS
PIRMUTINĖ PROGA PASIRINKTI GERIAUSIĄ VIETĄ SAUGIAM
IR TIKRAM REAL ESTATE INVESTMENTUI <

Lockportas Turės Sparčiai Kilti
Tai yra patogiausia pramonės išsivystymo vieta 

ir stotis ant kelio Giliųjų Vandenų. Už dviejų me
tų pro pat Lockportą plaukios laivai ir baržos ga
bendami prekes ir medžiagas i visas pasaulio dalis. 
Lockportas augs, plėtosis — ir kas gali pasakyti 
kaip greit užims vietą didžiųjų miestų sąraše.

Tai nėra pasaka, tai nėra iliuzija, bet yra pa
sekmė žmonių darbo: tobulinimo susisiekimo įmo
nių ir suradimo naujų kelių. Tą žinodami Ameri
kos finansieriai ir fabrikantai, užperka čia didelius 
plotus žemės, pirm negu kainos spės iškilti.

LOCKPORT HIGHLANDS
yra gražiausia Lockporto dalis ir vienintelė vieta 
naujoms rezidencijoms ir biznio įstaigoms.

Kiekvienas lotas yra aprūpintas tvirtais pa
tvarkymais ir užtikrina pirkėjams apsaugų nuo pi
gios rųšies namų ir negeistinos rasės.

Ištaisytos gatvės; pigus taksai ir jokių mokes
čių pirkėjams nereiks mokėti iki 1931 m.

Ten pat mokyklos, krautuvės, bankai, bažny
čios ir kiti įrengimai. Nepertoli nuo dirbtuvių, bet 
ir ne perarti, kas apsaugoja vietų nuo dulkių, durnų ’ 
ir trukšmo.

Ir apart visko, čia yra gera proga daug pelnyti, 
su pilnu saugumu investuotų pinigų. Šimtas, kitas 
investmento gali atnešti jums keletą naujų šimtų.

lockp6rt 
»hO JOLIET 
INDU5TOIAL 
0I5TR1CT

C ’s'
Z>Va/ e a r i k

• II ST

TIK 45 MINUTOS 
iki vidurmiesčio

' traukiniu

159^ ST~ con ęp et c Statu Cioad

GERIAUSI KELIAI 
Platus cementiniai keliai su
jungia Lockportą su Chicaga 
ir su kitais industriniais mies
tais į visas puses.

ATVAŽIUOK, PERSITIKRINSI

Dideli lotai: 50 per 130 pėdų, parsiduoda po $360 
ir brangiau. IMažas imokėjimas ir nepaprastai 
lengvos išmokėjimo sąlygos.

KVIEČIAME APŽIŪRĖTI IR PASIRINKTI SAU LOTĄ ŠIANDIE, RYTOJ AR BILE DIENA PIRM ATIDA
RYMO, KOLEI GERIAUSIOS VIETOS TEBĖRA NEIŠPIRKTOS

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■!

M. ROZENSKI and COMPANY-REALTORS
6542 SOUTH WESTERN AVĖ. ARCHER AVĖ. and MARKET STREET

Chicago, III. Lockport, 111/
Tel. Prospect 2102 Tel. Lockport 391

N. C. KRUKONIS, 
3251 So. Halsted St.

Jūsų patogumui ir dėl platesnių informacijų galite kreiptis į vietinius agentus:
.... .......... M- TANANEVIČIUS,

736 W. 18th Street
JOHN J. ZOLP, 

4559 So. Paulina Str.
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Atėjo Kuitura No. 6 ir 7.

■ ŽINIOS
fe Pagavo Doody bet

Pocahontas

ir labai kar-
$9.75; Nut.

(ANGLYS) 
3 dienų išpardavimas, 

$7.00
Šmoteliais, netarškanti 

šta, $7,00; Poc. Egg,
$9.00; W. Va. Marvel Egg, be dul
kių, suodžių, degu kaip antracitas; 
Egg, $8.00; Nut $7.75. Ideale forni- 
sui ir ' krosniai anglis.

Nedulkųs Koksas — Nut, $10.50; 
Range, $11.00. So. Illinois ar W. Ky. 
Egg, $6.00. Išvežiodama S.O.D., ve
žimais nuo 5 iki 10 tonų, šviežia iš 
mainos, tiesiai iš vagonu visur Chi
cagoj ir arti priemiesčiuos, tuoj ar 
pagal norų, pirm augusto 15, jei už
sakyta laike šio pardavimo. Parduo
dam pagal užgirima. Miesto patik
rintos vogos. Kainos pakyla augus
to 1-mų. Gaukit musų kliubo kai
nas, sntnnnvkit 25c. tonai.

UNITED COAL BUYERS 
OF CHICAGO

19 S. La Šalie St. Tel. Franklin 5390 
Kasyklų atstovai ir urmo pardavėjai 
KAINU NUPIGINTOJAI PUBLIKAI 

Palaikykit šj skelbimų ir gaukit 
Kredito $1 už pirma orderį (L.)

Phone Virginta 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo . 

e KONTRAKTORIUS
4556 So. Rockwell St.. Chicago, III.

Parduodam 
1-mus MORGIČlUS 

mokam 

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo 

Justin Mackiewich 
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Apsisaugokit nuo keblu
mų su rendauninkais 

City of Chicago Landlords As
sociation Incororatcd

Under Laws of the State of III.
Visas Antras Aukštas

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

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

Jus galit gauti ekspertų pata
rimų ir apsaugų,

Jus galit pasiliuosuot iš savo 
su rendauninkais keblumu,

Iš keblumų su kaimynais, iš 
keblumų 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 legalėm popie- 
rom notaro patarnavimas fvettufy

Kur jus galit gauti paskolų, ap- 
draudų, anglj pigiau.

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

Tčmykite
1) APDRAUDA (Inaurancni 
Ugnies, Langų, Automobilių; 
vasties (Life) ir kitokių atlieki 
per dideliai* ir geriausia* komo* 
nijas.
2) REAL ESTATE: Tunų g«rw 
bargoni visose Chicago* dalyko

V. MISZEIKA 
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Kooeevelt 8501)

Nuo

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

Naujų Radio
Phileo Radios ..................... $50.00

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

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

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

kur buvo $400.00
Zenith Radios kur buvo $510.00 

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

rantuojame per 2 metus.
Lengvais išmokėjimais duodame 

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

GENERAL RADIO
STORE

Elektros ir Radio 
Inžinieriai

LIETUVIAI SAVININKAI

3856 Archer Avė.
Phone Lafayette 6195

v

įgavo Doody bet ne
Willie

Vakar policijos skvadas pasi
vijo karą, kuriame jų suprati
mu važiavo garsusis žmogžudis 
Doody. Bet kada su gatavais 
revolveriais įšoko i Doody karą, 
tai rado tikrai važiuojant 
dy, bet ne Willie, o jo 
Arthura.

Doo- 
brolj

Nepaprasta audra 
liejo Chicagos pa

krantes

117.

Mihvaukee, Wis. — Victor 
Berger, vienas žymiausių Ame
rikos socialistų, liepos 16 d. ta
po sunkiai sužeistas, kada jį už
gavo gatvekaris. Berger buvo 
1910 m. išrinktas kongresmanu. 
Su maža pertrauka kongrese jis 

| buvo iki praeitų metų.
Daktarai sako, kad Bergerio 

padėtis yra gana rimta, nors ir 
yra vilties, kad jis pasveiks. 
Berger yra 69 metų amžiaus.

Pereitą ketvirtadienį nepa
prastai didis vėjas sukėlė Mi- 
chigan ežero bangas ligi 15 pė
dų aukštumo. Smarkiausia grio
vė North Shore pakrantes. Ban
gos net išmušė vieno namo lan- 
gifs prie 1000 Loyola st. Wil- 
liam harbore nutraukytos nuo 
inkarų yachtos. Vilnys pagriau- 
žė Sheridan road aplei Calvaria 
cemetery. Lincoln parke buvo 
uždaryti keliai nuo North lig 
Belmont avė. Evanston pakraš
čio policijos stovyklai gresia 
pavojus tapt nuneštai. Maudyk
lės visur suardyto^, smiltys nu
neštos. Pradedant Rcosevelt | Vos apvalkalų 
road ligi Jackson park pakraš- pro langą, bet ta jos virvė pa
čio pylimai pagriaužti. Ties sirodė pertrumpa dėl 11 aukštų 
South Shore Country Club van- j namo, ir ji nukrito negyvai už- 
duo užliejo gatves. I šimušdama į gatvę.

Miss Frances Phillips, kuri nur- 
sei išėjus iš jos kambario, ban
dė pabėgti ir pasidariusi iš lo- 

virvę” leidosi

Areštuoti du policijos 
detektyvai už plėšimą

Vakar dieną areštuoti detek- 
! tyvai J. B. Hennessey ir D. All- 
man, South Side clean-up squa- 
do valdininkai, kaltinami plėši
kavimu, sąryšy su nesenai įvy- 

I kusiomis speakeasių ekstorcijo- 
mis.

Taip jau. areštuotas jų kom- 
j panijonas Charles Fiser. Visi 
padėti po $7,500 bondsais. Juos 

i apkaltino William Christian, sa- 
' vininkas saliuno ant 1008 E. 93 
| st., kur tas plėšimas įvyko, Jo- 
I nas šimkevičius to namo 
ninkas ir Clyde McCoy,

I University avė.

Tarp Chicagos

Lietuvių

savi-
9210

pasa-,rMes turime varantą, 
kęs detektyvas Hennessey, įėjęs 
į saliuną, su dviem savo paly- 

! dovais, bet mes galime sutau- 
1 pyti jums iškaščius — advoka- 
. tų ir teismo išlaidas, — susi- 
derėjimu už $100”. Christian 
nusivedė jį į kitą, kambarį, kur 
susiderėjo už $50.

Deryboms einant, kiti du re
volveriais nuvarę j kampą šim- 
kevičių ir McCoy ir kratę kiše- 
nius pinigų ieškodami. Fisheris 

i nei policininko žvaigždę paro- 
. dęs. Areštuotiems policininkams 
j tuojau nulupti policininkų žen- 
i k lai ir jie kaltinami ne tik eks- 
: tercijomis, bet ir pažeminimu 
I valdžios autoriteto.

Bridgeport
Trekas sužeidė lietuvį

Vakar prie 32 ir Halsted st. 
trekas sužeidė Vaicekauską, 60 
metų amžiaus.

Vaicekauskas lauke gatveka- 
rio. Tuo tarpu pradėjo atbulas 
važiuoti trekas, kuris perbloškė 
Vaicekauską ant žemės ir per
važiavo jo ranką. N uken tėjusį 
nuvežė į šv. Kryžiaus ligoninę.

Troko šoferis nugabentas į 
Deering policijos stotį. Pasiro
dė, jog trokas neturėjo laisnio.

Vos tik spėjo pastatyti tuos 
naujus namus, o jau visi flatai 
tų namų išrenduoti. Atsirado 
daug norinčių kraustytis į tuos 
naujus namus, bet jau tuščių 
flatų neberado. Gailiuosi tie 
žmonės, kurie pasivėlino.

Tai taip buvo su išrendavi- 
mu. O kaip yra su pirkimu tų 
namų? Tik kelios savaitės, 
kaip tie namai yra galutinai už
baigti, o jau septyni parduoti.

Kodėl M. J. Kiras tuos na
mus taip greit parduoda? Aiš
ku, J<ad tie namai yra geriau
siai ir iš geriausio materiolo 
pastatyti. Kaina tų namų yra 
pigiausia, sulyginus su kitais 
namais kur kitur Chicagoj pa
statytais. Užtat tuos namus 
taip lengva yra parduoti.

Jei tik žmogus su šeimyna 
turi susitaupęs $1,500, tai nėra 
jokios abejonės, kad jis, pama
tęs tuos namus, tuojau vieną 
nusipirks, nes tai yra geriausis 
investmentas į nejudinamą nuo
savybę.

Reikia atsiminti, kad vien 
tik lotas ir ėlės ištaisymas kai
nuoja daugiau, negu reikalau
jama rankpinigių.

Rendų i metus tie namai at
neša $900. Vadinasi, labai ge
rą nuošimtį teikia už investuo
tą kapitalą.

O kaip žinia, Bridgeporte yra 
visi patogumai: bažnyčios, mo
kyklos, krautuvės, teatrai, pui
kiausi transportacija, randasi 
daug įvairių dirbtuvių, kuriose 
šimtai tūkstančių darbininkų 
dirba.

Kas tik nusipirks tuojau M. 
J. Kiro naują namą Bridgepor
te, niekuomet nesigailės, bet vi
suomet bus dėkingas M. J. Ki
rui.

Lietuvi, pilieti. Jei tik turi 
rankpinigių, tuojau važiuok į 
M. J. Kiro ofisą. Jis parodys 
jums moderniškiausį mūrinį 
namą, nuo kurio nei atsitraukti 
nenorėsi. Atsivešk su savim 
4r šeimyną, lai moteris ir vai
kai pamato tą namą. Pama
tysi, kad nusipirkęs tą namą 
busi laimingas ir jūsų šeimyna 
visuomet bus užganėdinta.

Nieko nelauk, tuojau atva
žiuok i M. J. Kiro ofisą, 3335 
So. Halsted St.

25085—K. Žukui 
25088—M. Petraičiutei 
15553—A. Ubui 
25092—M. Oslape 
25096—M. Opulskiutei 
25099—O. Digrienei 
25101—F. Levartienei 
25105—P. Šiuskui 
25106—Z. Zofijai 
25108—S. Paškočiunui 

1113—G. Lukpetrienei 
56627—A. Barzdžiui 
23643—J. Jokubauskui 
15582—K. Vašeikiui 
15583—A. Gudinauskienei 
15564—K. Kevišiui 
15573—0. Okienei 
25170—S. Ivanauskui 
15562—P. Šlajienei 
15572—K. Minskiui 
25173—A. Slabienei 
15567—J. Dovidaičiui 
15584—A. Stulpienei 
15588—P. Balčienei 
15600—J. Lukui 
15601—R. Juškaitei 
23650—T. Jokubauskui 
15597—B. Jančauskienei 
22755—Z. Tučkienei 
15607—M. Mamkienei 
25180—M. šimkaičiui 
23646--J. Paulauskiui 
25177—A. Bukauskienei 
25178—D. Paviloniui 
25179—J. Merkiui 
15594—S. Vareikai 
15605—P. Dilkui 
23648—A. šalaitei 
15609—J. Vitkui 
23652—R. Olšauskienei 
15591—J. Butui

25102—J. Skesteniui 
25104—J. Žukui 
25107—A. Juozaponiui
24824—J. Kabošiui 
56626—B.
56628—M.
56631—B.
56632—M.
56638—V.

145—V.
15590—P.
15596—J.
15603—0.
25175—A.

žaromskiui 
Gaidolienei 
Poškienei 
Markunienei 
Vašiui 
Palubinskui 
Andruliui 
Jurgelui 
Ben. Paulauskienei 
Riškienei

Town of Lake

Ligone nukrito iš 11 
aukšto

St. Luke’s hospitaly vakar 
apie 3:30 ryto užsimušė ligonė

Bronislavos Poškaitės 
MUZIKOS STUDIA

Mokinama Piano, Smuikos, Saxa- 
phone, Klerneta. Kornetų, Trombone, 
Mandolinos, Gita
ros, Balai alkos, 
ant visokių stygi
niu instrumentu, 
balsas lavinama, 
etc. Del platesnių 
informacijų kreip
kitės:

Jau čia nuo senai yra suor
ganizuota City of Chicago Land- 
lords Association, Ine. šios or
ganizacijos ofisas randami, 4650- 

52 S. Ashland Avė. Teko gir
dėti, kad šiai organizacijai ge
rai sekasi.

Vieta šios organizacijos ofisų 
yra labai paranki: kambariai di
deli ir šviesus; biznis atlieka
mas gerai ir greitai. Organiza
cijos nariams yra teikiama labai 
geras patarnavimas.

Visi namų savininkai, maži ir 
dideli, gali prigulėti, ir prigulė
jimas prie šios organizacijos 
kainuoja j metus tik $3 ir už 
tuos pinigus nariai gauna pilną 
ir gerą patarnavimą.- r.

BRONISLaVA 
POŠKAITĖ

4262 Archer Avė.
Telefonas 

Lafayette 4787

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

15579—A. Sublinskaitei 
23647—N. Vizgentui 
25181—J. Tamašiunui 
15599—K. Žebrauskienei 
23645—J. Paulauskui 
15592—A. Jasulaitienei. 
24955—Kun. P. Jakubenui 
25014 J. Kraujutienei 
25018—L. Bandžienei 
25024—S. Jankauskienei 
25032—S. Išlinskui 
25033t-J. Bacevičiui 
2503^—V. Jasinskaitei 
25038—V. Leonavičienei 
25046—J. Vaupšytei 
25048—0. Putrytei 
25047—P. Putrini 
25083—J. 'škelberdžiui

25182—B. Benušienei 
23649—A. Gricienei 
15602—M. Vaišnienei 
15624—A. Kazickienei 
15619—M. Merkusevičienei 
15617—J. Stukui 
23655—O. Venclauskienei 
25013—R. Daniunienei 
25023—N. Ilikui 
15453—J. Vaitkui 
25028—B. Zulumskjenei 
25058—P. Lužui 
25059—G. Weinstein 
25061—M. Budginui 
25064—M. Zarenkienei 
25068—A. Gnygeliui 
25069—M. Kniežienei 
25073—J. Turavui 
25076—A. Vitauskytei 

1111—P. Simokaičiui 
56616—S. šedienei 
96055—O. Žukauskienei 
96056—V. Tautkevičaitei 
25081—J. Antano Araminui 
25082—M. Butkienei 
25086—S. žukienei 
25089— B. Barisui 
56621—O. Vasiliauskienei 
56622—J. Leškauskui 
56623—M. Jusaitei 
56625—J. Bubilui 
96057—J. Kalveliui 
15559—J. Norkaičiui 
15545—O. Vaitelienei 
25094—M. Beranauskienei 
25097 J. Bacevičiui

Bridgeport
Didelė nauda kiekvienam 

pirkti namą Chicagos 
vidurmiesty.

Nauji mūriniai ir moderniš
ki namai, pastatyti M. J. 
Kiro Bridgeporte, tai tik

ras papuošimas šios 
kolonijos.

Bridgeporto kolonijos gyven
tojai gali būti dėkingi M. J. Ki
rui, kurio ofisas randasi 3335 
S. Hąlsted St., kad jis pastatė 
šioje kolonijoje tiek daug ir 
tokių gražių namų.

SpeU&llcta* gydyme cbronlikų Ir MUjn 11- 
e. Jei kiti negalSjo Jamla išgydyti, atsflan- 

klt pas mane. Mano pilnas iftegzaminavi- 
tnas atidengs Jūsų tikra liga ir jei ak apsl- 
Imsiu Jus gydyti, sveikai Jums sugryl. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino ltagzamlnarimo-^-kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd„ netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 nrtn iki 1 po pietų.

15604—M. čerbauskienei 
15633—S. Barauskienei 
23658—J. Labeikiui 
15613—M. Grigaliūnui 
15611—P. 
15620—A. 
23653—J. 
23654—P. 
23657—0. 
15615—K. 
15622—L. 
15616—K. 
15616—J. 
25187—M.

Rakščiui 
Jonaitei
Vaitkui 
Mikalavičiui 
Jonutienei 
Geruliui 

Zdanavičiui
Petro Pačiukienei 
Butvilui 
Raibikienei

Padarykit Savo Odą Baltą ir 
Dailią Kaip Slonies Kaulą ‘

Pašalinki! bjaurius .nudėvėtus bruožus, spuogus, 
vžaugius, dideles poras, oro šiukštumų ir juodus 
žiedus po akių. Suteikia odai patraukiančių 
grožę, kuria jus matot garsiose gražuolėse. Jus 
galit slaptai panaikinti tas nemalonias ir ne
smagias ypatybes nuo savo odos greitai ir savo 
namų tyloj. Jūsų draugai stebėsis, kaip tai

atsiekėt. Jus turėsit daugiau draugų ir gausit daugiau pakvietimų j pa
rengimus, šokius, etc. Bella Donna Cream padarys tai. Kad parodyt 
kreamo veikmę, mes pasiųsime jum Parcel Post musų Bella Donna Cream 
dabar specialiai žema kaina tik pž $2.50. Priedo prie Bella Donna French 
Cream mes pasiusim dar $2.00 vertes dėžę French Face Powder už dykų. 
Nesiųskit pinigų, tik paduokit savo vardų ir adresu. Užmokėkit paštinin
kui $2.50 ir keletu centu pašto lėšų.

BELLA DONNA LABORATORY
1160 Chatham Ct. Dept. 26 Chicago, UI. v------------- ----------- ------------------------------- y

MES MOKAME CASH

$60.00
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, 111.

Naktinis ir Dieninis Išvažiavimas
Rengia

Dr-gija Atgimties Lietuvių Moterų ir Vyrų 
Subatoj, Liepos-July 20 d., 

prie Tautiškų Kapinių, Leafy Grove,
Kviečia visus senus ir jaunus narius ir svečius, bus puiki 
muzikė p. Venkaus, grajis su 6 instrumentais. Čia bus 
priimami ir nauji nariai į draugiją veltui Bus daug ir 
kitų pamarginimų, skanus gėrimai, užkandžiai. Kurie 
nogite važiuoti trekais malonėkite susirinkti prie 3500 So. 
Union Avė., kampas 35-tos gatvės, trokas išeis 7 valandą 
vakare, nepamirškite atvykti laiku. Pradžia 8 vai. vakare.

Kviečia visus Komitetas
Dr-gijos Atgimties Lietuvių Moterų ir Vyrų,

y -------------------------------------------------------—

I AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
I Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

BOXING
Seredos Vakarą, Liepos 24

I 5ctc \Vistort
“LIETUVIŲ JACK DEMPSEY”

Kiečiausias kumščiuotojas pasauly 
prieš

AI Friedman, Bostono Žydą
—6— raundai, sunkiasvoriai —6— 

Atsilankykit ir pamatykit Lietuvių Sensaciją ir palyginkit jį su

Max Schmeling
“VOKIEČIŲ JACK DEMPSEY”

kuris susitinka su
VOKIETIJOS HELLERIU, (4 raundom)
—6— kitų sunkiasvorių kumštynes —6— 

jų tarpe
LES MARRINER vs.
SALVATORE RUGGIRELLO vs.
PAUL PANTALEO vs.

18,000 sėdynių po $1.00, $1.50 ir $2.00. — Ringside
Bilietai parduodami

NAUJAM VIDURMIESČIO OFISE, 161 W. RANDOLPH

CHICAGO STADIUME
Ma dison Street
vakarais ir sek'madieny.

TON Y 
JACK 
MITZ

FUENTE 
LEAGUE 
MINIKEL

$3.00 ir taksos.

1800 West
Abu ofisu atdari



šeštadienis, Liepos 20, 1929 NAUJIENOS, Chicago, IH.

Tarp Ghicagos Permainos bizniuose

Lietuvių
Jonas žilvitis išmainė 

bučernę ant namo Bri 
Parke, 4900 W. 14 St. 

♦ * *

RVO
Aon

Cicero
Lietuvos Kareiviai priima 

narius už $1.00

Lietuvos Kareivių Draugystė 
turės savo susirinkimą nedėlioj, 
liepos 21 d. 1 vai. po piet., Liuo- 
sybės svet. 14 ir 49 Avė.

Šiemet Draugystė dailiai paau
go nariais. Bet valdyba tuo 
dar neužsiganėdino. Ji mano dar 
kreiptis į narius, kad šiemet 
Draugysę padvigubint nariais. 
Tikimasi, kad bus tikslas atsiek
tas.

Sekančiame susirinkime įsto
jimas tik vienas doleris iki 40 
metų amžiaus.

Prašom narių atsivesti naujų. 
Kaip pranešama. Lietuvos Ka
reivių Draugijoj nėra jokių vai
dų bei politikos varinėjimo. Vi
si nariai dailiai gyvuoja.

Juozas Danyla (Kukas) par
davė Malt and Hop krautuvę o. 
St. Steponavičiui. Juozas Da
nyla lieka dar kiek pagelbėti p. 
Steponavičiui, 1412 So. 49 Avė. 

« * * ■

Juozas Kuzmickas 
iš National Tea; 
National Laundry.

* Ht

nariai

pasitraukė 
persikėlė i

jau grįžo 
Bagdono farmos 
Stasaitienė išva-

PRANEŠIMzM
IŠVAŽIAVIMAS 

BASKET PIKNIKAS
Nedėlioję, Liepos-July 28, Sve- 
lonio darže, rengia Šv. Kazimie
ro Draugija. Pradžia 11 vai. ry
te. Bus gera muzika ir kiti pa- 
marginimai. Įžanga dykai.

Kviečia
šv. Kazimiero Draugijos 
Pikniko rengimo k-tetia.3.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
LIETUVOS DUKTERŲ

Rengia dideli išvažiavimą Liepos 
(July) 21, 1929, ant Svelonio 
farmos, Justice Park, III. Tro
kas išvažiuos kaip 10:30 valan
dą ryto nuo 35th ir Union Avė. 
Bus

bus

skanių valgių ir gėrimo, 
pat visokių žaismių, šokiai 
prie geros muzikos.

Kviečia DRAUGIJA.

Roscland. Amerikos Lietuviu Re- 
publikonų Kliubas 9 wardos rengia 
skaitlinga išvažiavimą liepos 21 die
ną (sekmadieni), 9:30 vai. ryto būt 
prie Strumilo svetaines, 
107 St. Ten susirinkę patrauksim į 
Willow Spring, III. Bus linksmas 
išvažiavimas. Kviečia visus Kliubas.

“Aušreles” 
namo nuo p. 
p-ni Agnieška 
žiavo vakacijoms į Wiskonsiną;
o p. Jonas Stašaitis griebės sa
vo namo taisymo.—Reporteris.

Biznieriai, nepamir 
škit savo pikniko
Rytoj įvyksta Lietuvių Vaiz

bos Buto piknikas. Vieta: Lock- 
port Highlands, Lockport, III.

Į pikniką yra kviečiami visi 
lietuviai biznieriai ir profesijo- 
nalai, kurie jau yra Buto na- 
riais, kurie ketina jais būti ir 
abelnai, kurie tiki j organizaci
jos svarbumą.. Vaizbos Butas 
yra vienintelė biznierių organi
zacija, kuri rūpinasi biznierių 
ir biznio reikalais ir, kuri ga
lėtų nuveikti didelius darbus 
biznio, pagerinimo srity, jei*u 
visi lietuviai biznieriai — dide
li ir maži, pataptų jos nariais. 
Šis piknikas bus susipažinimo 
piknikas. Atvažiuokite visi ir 
susipažinkime!

Dalyvauja Orlaivininkų 
Draugija

nike, čia yra pakankamai ly
gios vietos, kur lakūnas galės 
nusileisti ir pakilti.

Lietuvių Real Estate Tarybos 
nariai, kaip teko girdėti, atva
žiuoja susiorganizavę.

Įžanga visiems veltui. Rengi
mo komisija maloniai priims vi
sus svečius, bet pataria sve
čiams, o ypatingai šeimoms at
sivesti beskę maisto.

Važiuojančių prašome susi
rinkti prie Universal State Ban
ko — Halsted ir 33 gt. ar prie 
Rozenskio raštines — 6542 S. 
Western Avė. 10-tą vai. ryte. 
Dideliam burini smagiau važiuo-

ti. Lockportas randasi ant Ar
cher kelio, arti Joliet. Visiems 
iki pasimatymo.
Vaizbos Buto Spaudos Komisija.

DR. HENRY
DENTISTAS

Graboriai

Danties 
Ištraukimas 
BE 
SKAUSMO

Lietuviai Gydytojai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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.

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i.d^įf 
dešros ir kopūstai 
primena mamytesL<Sar^-Jc^fj 

valgius.
A.A. NORKUS, sav

PETRONĖLE KIVERIENe

750 West £ 
31st St £

Mums praneša,. kad Lietuvių 
Orlaivininkų draugija siunčia 
savo narį ir instruktorių, kapit. 
Dariu, lėkti aeroplanu i Lock- 
port Highlands ir dalyvauti pik-

PcrsiskUrc su šiuo pasauliu 
liepos 17 dieną, 8 valandą ryte, 
1929 m., sulaukus apie 50 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoje, Su- Į 
valku rSd., Mariampolės ap., ! 
miestelio Strapolės. Paliko . di- i 
deliame nuliudime vyrą Anta- i 
na Kiverį ir rimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi Masalskio 
koplyčioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
liepos 22 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios i šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Kive- • 
rienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudęs lieku, 
Vyras — Antanas Kiveris.

Educational
Mokyklos

158 East Balso išbandymai — 1 iki 3 po piet

Racine, Wis. — Susivienijimo Liet. 
Am. 10-to Apskričio metinis pikni
kas liepos 21 dieną, Jacobs Gland. 
Vieta randasi tarpe Racino ir netoli 
Kenosha. Važiuoti reikia Highsvay 
15 iki privažiuosite du ženklu: prie 
pat kelio bus atžymėta Lietuvos,! 
Amerikos vėliavomis ir parašas; | 
suktis i rytų pusę, vakarų puse 15 
kelio randasi žydkapiai. Vieta tin
kama galima maudytis ir žvejoti. 
Programas susidės iš boli'u gėmio 
Racino ir Kenosha jaunuolių. Tu
rėsime ir kitokių užsiėmimu, muzikai 
ir juokų dėl visų. Išvažiavimas dy—I 
kai. Pradžia 10 vai. ryte.

ir 6 iki 8 vakarais.

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

IR .VEDĖJAS
Suit 600

Lyon & Healy Bldg 
Pilone Webster 7188 

Apribotas skaičius mokiniu 
priimama.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4 i39.

SPECIALIAI Vasaros Kursai pra
dedant Liepos 22. Žadantys balsai 
priruošiami Koncertams ir Operai 
Numažintomis Vasaros Kainomis. 
Nustatymas balso yra Speeialumas.

ANTANAS 
MARCINKEVIČIUS

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.

6319 So. Halsted St.
Vienos durys l Šiaurę nuo olevatorio. 
Atdara nuo 8:30 ryto iki 9 vakaro. 

Nedčliomis iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

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

Natalii Žukauskas, D.N, 
NAPRAPATHĖ 

Laisniuota Akušere 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

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, III
--------p---------

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHA VICZ
irLietuvis Graborius 

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

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

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

'telefonas
Boulevard 5203
1327 So. 49 Čt.

Telefonas 
Cicero 3724

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

D

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street 

• «
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

——o--------

KATALIKŲ BAŽNYČIA AMERIKOJ
Nedėlioj Šv. Mišios būna 10 vai. 

ir Suma 11 vai. ryto. Kiekvieną! 
dieną šv. Mišios būna 8 vai. ryto., 
Bažnyčios kiti visi patarnavimai at- 1 
liekami sulig padaryta sutarČia. Ka-1 
talikų Bažnyčia Amerikoje yra vie-1 
na, kuri susideda iš prakilniausių | 
lietuviu. Jos administracijos cent-! 
ras ir pamaldų vieta: 3125 So. I 
Parnell Avė., Chicago, III.

Arkivyskupas S. A. Geniotis.

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 Blrd.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 17 dieną, 11:30 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukės 88 
metu amžiaus, rimęs Mieliunų 
sodžiuje, KUpiškio parapijos, 
Panevėžio apskr. Išgyvenęs 
Amerikoj 27 metus. Paliko di
deliame nuliudime moterį To- 
piliją, du sūnūs Kazimiera 18 
metu, Joną 12 metų. Dvi se- 

Lietuvoj — Uršulė ir

ATOSTOGOS
birželio 28 dienos iki rugpiučio 

1 dienai.

PAMOKOS
prasidės rugpiučio 1 diena
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais.

serys
Ona, broli Tadeušą ir Ameri
koj
tazi ja. Kūnas .pašarvotas, ran
dasi 3129 W. Polk St.

Laidotuvės ivyks panedėli, 
liepos 22 diena, 8 vai. iš ryto 
iš namu i Aušros Vartų para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos 
nio siela, 
tas j Šv.

Visi A. 
kevičiaus 
pažįstami 
kviečiami 
ir suteikti jam paskutini 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Sunai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus Co., Tel. Canal 
3161.

brolj Jono ir seserį Nas-

pamaldos už vėlio- 
o iš ten bus nulydė- 
Kazimiero kapines. 
A. Antano Marcin- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse 

pa-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

I

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamą kainą. 

Koplyčią duodu veltui 
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dieną ir naktį.
8757 Houston Avė.

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

Draugijos Atgimdęs Lietuvių Mo
terų ir Vyru naktinis ir dieninis iš-j 
važiavimas įvyks šeštadienį liepos 20 
Leafy Grove, prie Tautiškų kapinių. 
Pradžia 8 vai. vakare. Gros gera 6 
instrumentų muzika. Bus įvairių' 
pamarginimų. Kurie norės važiuoti j 
trekais, tie prašomi susirinkti prie 
3500 So. Union Avė. Trokas išva
žiuos 7 vai. vakare.

Kviečia visus Komitetas.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla .

3106 S. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERE A
Naujoj- vietoj

6109 South Albany Avenue

Ihimboldt 
kas Kliubas 
uos 21 dieną ,___ _______________ ____
3, ant Higano Rd., apie 12 mylių j1 
vakarus už River Rd., arba geriau 
pasakius, tol pačioj vietoj, kur buvo 
du metai atgal. Meldžiu visus kliu- 
biečius ir visus lietuvius atsilankyti,' 
o mes kliubiečiai stengsimės visus f 
užganėdinti. Kviečia Komitetas. ■ 

----------—.
Lch. G. D. L. K. Vytauto Bridge?' 

norte laikys pusmetinį susirinkimą, 
nedėlioj, liepos 21 d., 12 vai. dieną 
Lietuviu Auditorijoj, 3133 S. Halsted1 

Kiekvienas narys teiksis į lai-j 
ka-1

Parko Lietuviu Politiš- 
rengia išvažiavimą lie-l 
i Eik G rovė miškus No. i

St.
ką pribūti, nes randasi naujų reika 
lų, kuriuos reiks aptarti.

V. Kaceviče, nut. rast.

M art y- 1 
įvyks ■

Liet. Teitr. Draugystės šv. 
no pusmetinis susirinkimas 
sekmadieni, liepos 21 d., 1 vai. pc 
oietu, šv. Jurgio parapijos svet., 32: 
PI. ir Auburn Avė.

Nariai, jeigu ir negavote atviru- • 
tės. tai nepamirškite atsilankyti, nes: 
tai bus svarbus susirinkimas. Taipgi 
jeigu esate pasilikę sū mokesčiais, 
tai privalote apsimokėti.

P. K., nut. rašt.

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

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.

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 
veikimą. Didelė daugybe 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
OI’TOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

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

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

ĮvairiasGydj^o jai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal D464

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 i

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 B. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

_______ Advokatai_______

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 įki 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.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241* S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Fran'klin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas
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 susitarimą

Lietuvis Advokatas .
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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 10-12A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų 
patarnavimą. 
Patarnavimas 

visose Chica- 
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted
Street

Tel. Victory 
4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

Lietuviai Gydytojai

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas ’Bofden) 
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 9600

v7w. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Įvairus GydytojaiDR. 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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metu»« 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

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

I)r. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metu; ypač sifilio, jau- 

socialiu ligų, viduriu ir

Pilna Fizine 
ir Analitinė

Egzaminacija

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

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

Suite 1615 
Phone Harrįson 0150
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

Vai.:

Phone 
Hemlock 9252

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

Graboriai
A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai 
pigiai t 
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininko.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

4' /' Advokatas •*
10 So. La , Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

i ir 
patar-

2205 Lake St.
Tel. Melrose

Park 797

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

J. F. Eudeikis Komp.
i ! ; PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermit^ge Avc. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So, Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 s 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

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
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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. no nietu ir nuo 7 iki 8:30 vai. j 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienai

Phone Midway >2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
I1 Advokatas

134 North LaSalIe Street 7 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Exchange—MainaiBusiness Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chances
Pardavimui BizniaiFinancial 

Finansai-Paskolos
Furniture & Fixtures

Rakandai-ltaisai
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
-- O-------

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

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

Čo.

------- O-------
GENERALIS KONTRAKTORIUS IRREAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apartmentinio namo

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

Phone Republic 7869
------- O-------

Morgičiai pirmi ir antri 
. 6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

TROBESIS bus nuverstas. $50,000 
naujų ir vartotų rakandu, parlorio 
setų, riešuto setų valgomajam, bed- 
ruimiu setų — $35 ir brangiau; nau
jos plieninės lovos ir matracai, kū
dikiams vežimėliai, dailios grindžių 
liampos, virtuvėm pečiai, linoleumai. 
Reikia parduoti tuojau. Atdara va
karais ir nedėlioj iki pusiaudienio.

Storage-Warehouse

REIKALINGA moteris knygoms 
sortuoti. Turi būti patyrusi, S. S. 
P. C. Co. 5833 So. Throop St. PARDAVIMUI delicatessen ir 

Lunch Room,

BARBECUE išsimaino ant cottage 
arba bungalow, biznis geras ir gera 
vieta. šaukit nuo 5 vakare iki 3 
vai. iš ryto Independence 3997.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

4048-45 Roosevelt Rd.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

REIKALINGOS patyrusios mote
rys rėksams (skudurams) sortuoti. 
Kreipkitės — Peoples Iron & Metai 
Co., 5835 So. Loomis St.

4131 So. Ashland Avė.

For Rent
RENDON geras kambarys dėl ofi

so su 4 kambariais arba be kamba- 
riy, 2635 W.* 63rd St. ---------o---------

PARDAVIMUI greitai ir pigiai, 
siuvinio, valymo ir prosinimo šapa. 
Geriausia vieta Bridgeporte, du siu
vėjai nespėjafne apsidirbti, 3404 So. 
Halsted St., Chicago, III.

MAINYSIU savo biznį-cottage, 
dviflatį arba triflatj ant farmos, 
tuščio loto, biznio ar kitokios 
real estate savasties: 2031 West 
35th St. Lafayette 0909.

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valanda.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hertnitacrs Avė.

PARSIDUODA- koncertina George 
Vitak išdirbystės triple pilna. Par
duosiu už puse kainos, mažai varto
ta. 716 W.. 17th Place užpakaly 
cottage.

1
PASIRENDUOJA 4 kambariai, pi

giai, dėlto, kad prižiūrėtų namą. Tel. 
Prospect 0611. L. Guzauskas.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė. biznis cash. 1314 So. 49 Court 
Cicero, III. - ■ -o----------

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
flatai po 4 ruimus. Pardavimo prie
žastis važiuoju i kitą miestą, 7006 
So. Talman Avė. (Imąs lubos).

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

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

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Paintera & Decorators

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

Tel. Victory 7261 
—<y--

Automobiles

Personai
Asmenų Ieško

ANT RENDOS
Ant

'26 
•27 
•2S 
•20 
•2ft 
•20 
•27 
’2O

Dodge Coupe 
Chandler Coach 
Pontiac Coupe 

E»8<!X .................. ...
Dodge Sedan ..

$150 
$203 
$400 
$550 

___________ ........................................._ $150 
E«aex Sedan—Didelin nuleidimas, naujas 
Oakland Landeau Sedan ........ ,___  $305
Ford — Tudor .................    $450
McDERMOTT MOTOR. SALES CO. 

7136 So. Halsted St. 
Trlamdė 0330

MRS. A. SHAKIENfi. Katram aš 
esu kalta, prisiųsk savo antrašą į 
Naujienų ofisą, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III., Box 1096.

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

Zelvis Building Co 
GENERALIS 

Statom naujus 
mus, porčius, 
ma kaina.

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856.o------

KONTRAKTORIUS 
ir taisom senus na- 

garadžius. Prieina- 
Darbas garantuotas.

—O—
PILNAS šildymo plentas, visais 

atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima 
veltui.
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

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

$280. įrankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos.

KONTRAKTORIUS ir karpenteris 
darbam ant naujų trobesių, pertai
symam, pataisoms, 
ir krautuvių 
skaičiavimas

7139

namams iškelti 
frontams budavoti. Ap- 
dykai.
ANDERSON
So. Rockvvell St. 

Hemlock 6140 
----- O-------

STEBĖTINA PROGA
Didžiausias išpardavimas dėvėtų 

automobilių už nepaprastai žemą 
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 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
praleiskit šios progos. Laukiam Jūsų.

BALZEKAS MOTORS 
Hupmobile

6012-14 So. Kedzie Avenue.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS geras darbininkas 
prisidėti $400 prie paintinimo ir de- 
coratinimo kontraktorių. Patyrimas 
nereikalingas, nes mes paintuojame 
su mašinomis. Darbą 
Algos $60 į savaite ir tarp $20 ir 
$30 pelno į mėnesį extra.

Atsilankykite ypatiškai nuo 6 
vakaro pas

ABROSE & REMINGTON 
Painting Contractors 
1019 W. Monroe St. 
Phone Monroe 5773 
arba rašykite laišką

9

išmokinsime.

lig

-------------- O—
REIKALINGAS pusininkas i ba- 

kernės bizni, 
mažai pinigu.
3210 So. Halsted St., Box 28.

Galima pradėti su 
Knygynas “Lietuva”,

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

Transfer kampinis Storas.
trijų kerčių karu linijos — Elston, 
Belmont ir Califotnia.
dasi 3182 North Elston 
gera ir patogi vieta 
Storas 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-

RENDON 4 kambarių moderniš
kas flatas yra maudynė, 3632 So. 
Lovve Avė. ir 4 kambarių flatas: ren- 
dos $15, 3601 So.,.Union Avė.

------- o-------
PROGA Į GERA BIZNI

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 Chicagą. Jeigu neturėsite visų 
pinigu sumokėti — įnešus gerą 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 paaiškinimą. Atsikreipkite tik 
laišku. Naujienos, Box 1109, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III.

TIKRAS BARGENAS. Moderniš
ki 2 apartmentai, 6 ir 6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomi, 2 karam 
garažas, Leavitt St. arti 35 St. Kai
na $11,500. Telefonuokit savininkui 
Dearbom 6748.

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

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 Wentvvorth Avė. 
Tel. Yards 5762-5763

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA rūmas dėl vai

kino. tinkama vieta gyvenimui, 5757 
So. May St. (cottage).

FURNIŠIUOTAS kambarys dėl 
pavienio arba žeriotų žmonių. Del 
platesnių žinių šaukit Prospect 10210 
6515 S. Talman Avė.

PAIEŠKAU vaikinu ar merginu 
ant burdos; palikau našlė, antras 
floras, 5520 So. Ashland Avė.

PASIRENDUOJA puikus moder
niškas kambarys, vyrams arba ve
dusiai porai, galima matyti vakarais 
ir nedėlioj, 3325 So. Halsted St. 2 
lubos.

PARSIDUODA šalę teatro Storas 
Malt Hops, cigarų, cigaretų, sodės. 
pop com, saldainių ir ice cream. 
Kreipkitės prie savininko subatoj ir 
nedėlioj po pietų. \

6842 So. Racine Avenue

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

PARDAVIMUI 2 augščių biznio 
namas, 2 Storai, 2 flatai ir didelė 
šokių salė. Lotas 37!6xl25. Gera 
vieta. 3923-25 So. Kedzie Avė, Tel. 
Lafayette 2299.

KAS NORI pinigų padaryti, tai 
ieškom partnerio pirmos klesos bu- 
čemei. Bizniavo jam $1,500 savai
tėj. Jei neturi cash, tai priimsim 
partneri su lotu.

Atsišaukit —
Crawford 3258 

ligi 6 vakare, po 6 vak. šaukit 
Albany 6347

JEI NORI pamatyti musų stebė
tiną Bargeną 3 flatų namas, skai
tykite musų jdėtą garsinimą šios 
dienos laikraštyje.
' - HELBERG BROS.

192 N. Clark St.

TURIU parduoti rezidenciją prie
miesty, 100x125 pėdų. Yra karvė 
ir vištų. Parsiduoda per savininką 
Tel. Prospect 0611.

j PRIEŠAIS MARQUETTE PARKĄ 
’ Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 
dvieju katalikiškų bažnyčių, lietuvių 
parapijinės mokyklos ir ligoninės ir 
viešosios mokyklos, 30x125%, visi 
impruvementai įvesti. Aplink dai
lus namai ir flatų trobesiai. Tik

($2,500, verta $3,000. Dalis cash, 
likusius lengvais išmokėjimais.

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė.

ENGLEWOODE 2 APARTMEN
TAI, 7 ir 8 kamabrių, muro, moder
niški; $5,000 cash; $140 rendos mė
nesiui; lotas 31 pėdu, 539 W. 61 
Place. Savininkas tel. Englevvood 
2815.

------u------
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darbą mieste. Kedzie 5111.

JOHN F. PAULUS
IR

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbanti pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius 
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

PARDAVIMUI Aubum automobi
lius 5 pasažieriu — gerame stovy
je — pigiai. Prįežastis pardavimo 
patirsite vietoje. Joseph Jurkonis, 
847 W. 33 St.

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

KAMBARYS dėl rendos, puikus, 
šviesus, su visais patogumais, 4517 
So. Rockvvell St. 2-ros lubos. Tel. 
Lafayette 0541.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černė, ' kounteris su refrigeratoriu, 
ledaunė, darom biznio už $1,600 sa
vaitėj. Parduosiu labai pigiai ar 
mainysiu ant loto, namo ar 
kitam mieste, arba ant gero 
mobilio.

Atsišaukit —•
3000 West 22nd St.

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

namo 
auto-

konstrukcijos šių 
budu juos parda-

dieną nuo 10 
pietų.

iš

Pinančiai
Finansai-Paskolos

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

----- o------
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už' 2 H nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

2231 West

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

Tel. Annitage 1199
-------- o .....-

--- o----  
Paskolos suteikiama 

į vieną dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

— o
IŠSIMAINO i lotą mažai varto

tas Studebaker automobilis. Kreipki
tės greitai, išvažiuoju iš Chicagos, 
Norkus, 2436 W. 59th St.

NASH vėliausio modelio 4 durimis 
sedanas, paaukosiu pigiai, nes reikia 
cash; naudojau tik sekmadieniais ir 
karas yra kaip ta diena, kuria ji pir
kau. Originaliai Ballon tajerai kaip 
nauji, keturiem ratam stabdžiai. Ka
ras absoliučiai geras ir lyg naujas. 
Paimsiu $350. Meldžiami atsišaukti 
nedėlioj, 2231 N. Kedzie Avė. Pirmas 
apartmentas.

BUICK — Apystovos verčia mane 
paaukoti mano praktiškai naują 
Buick “Master Six” sedaną, kuriuo 
padariau tik keletą tūkstančių mylių 
ir kuris yra puikus visais žvilks- 
niais. Originalia nubaigimas neturi 
nė bruožo, Balloon tajerai kaip nauji 
4 ratam stabdžiai, reikia pamatyti 
kava kad įvertinti. $475 paims jį. 
Atsišaukit bet kuriuo laiku sekma
dienį, 3814 N. Marshfield Avė., 2nd 
apartment.

NEPAPRASTA PROGA. Esu pri
verstas parduoti savo vėliausi 1928 
metu modelio Studebaker “President 
6” SEDANĄ, kuriuo važinėjau tik 
šešis mėnesius ir kuris yra absoliu
čiai kaip naujas. Nubaigimas, moto
ras, Balloon tajerai yra visiškai kaip 
tą dieną, kada autas apleido dirbtu
vę. Išmuštas brangiu šilko Mohair, 
4 ratam hidrauliški stabdžiai ir turi 
visus galimus įrengimus. Man reikia 
cash ir todėl paaukosiu karą už $475. 
Karas kaštavo man $2,100 vos šeši 
mėnesiai atgal. Atsilankykit nedėlioj. 
3349 W. Division St., 2nd flat, arti 
Homan Avė.

PARSIDUODA automobilius Stu
debaker turing 1924, gerame stovy
je ir labai pigiai. Galima matyti tik 
ši vakarą nuo 6 iki 9 vakare, 
VVilHams, 3430 Emerald Avė.

Furniture & Fixtures,
Rakandai-Itaiaai

s.

BARGENAS. Tikras Khuvia Orlental kau
ras, 7-Bxl *4 — $300: O Am. wickor setas 
$2ft; 2 ėm. Jac. Vėl. Parlorio setas $66; 7 
ftni. valgomamjain rieAuto setas $35: kauras 
I»xl2 — $8.00 ir aukAdiau: cedar skrynios, 
knygom AApos, komodos, lovos, $2: Die
ninės lovos, gasiniai pečiai $6. Supami 
krėslai $1. Grindžių liampos $2; Pianai. 
Gauger Furniture Co„ 641-43 E. 01 St. 
prie St. Lawrenee Av. Atdara Utarn., Ket- 
vergų 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.

FORNIČIAI pardavimui; du val
gomojo setai; pigiai. Cohen, 3644 
Douglas Blvdį

PASIRENDUOJA tinkamas rū
mas dėl vaikino arba merginos. 2-ros 
lubos. 3122 So. Wallace St.

■ , , , ,, ..........  ,
RENDON šviestis kambarys, vai

kinams arba merginoms, yra mau
dynė, galima vartoti virtuvė, 827 W. 
34th Place, lmos lubos užpakalyj.

PARDAVIMUI grosernė arba pri
imsiu pusininką, viena moteris ne
galiu apsidirbti, 4612 So. Wells St.

TURIU tris barbernes /ant par
davimo, kelius lotus “ir kitdkias nuo
savybes, pasiskubinkit, Sanitary Bar. 
Shop, 1726 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

ANT PARDAVIMO 2 flatų mūri
nis namas po 6 kambarius, vande
niu apšildomi ir 2 karų mūrinis ga- 
radžius, 3227 Emerald Avė. Savinin
kas.

PARDAVIMUI 2 flatai po 4 kam
barius, medinis namas ant loto ir 
pusės ir garažius. Kaina $5,200.00, 
randasi prie 47th ir Rockvvell St.

Savininkas
JOE LILEIKA

3818 So. Sacramento Avė.

Viena Geriausių 
Bizniui Vietų

East 47-toj gatvėj, 2 aukštų 
trobėsis, 70x120. Tinkamų pa
siūlymą priimsim.

Birck-Fellinger & Co. 
Cleaners and Dyers Co. 
Phone Wentworth 5380

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts. 
----------o-------- k

RENDON kambarys vaikinui su 
valgiu, yra garadžius. Kreipkitės. 
3430 So. Lowe Avė. Tel. Boulevard 
0678.

RENDAI kambarys dėl vyro prie 
mažos šeimynos, kambarys švarus, 
renda pigi. M. Lidžius, 1 fl. rear, 
1432 S. 48 Ct., Cicero, III.

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

VIENAM IŠ
CHICAGOS ŽYMIAU-
ŠIŲ SUBDIVAIDERIŲ 

REIKALINGI
LIETUVIAI SELSMONAS 

MANAŽERIS IR 
SELSMONAI

pro-Didžiausia pinigams padaryti 
ga parduodant artimoj South Sidėje 
savastį Po akrą, V2 akro ir ketvir^ 
tadalį akro plotai taip pigiai, kaip 
$600 lengvais išmokėjimais.

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.
■ ■ o----------

REIKALAUJAMA
AGENTŲ

Atsišaukit kuo greičiausia, 
rime labai gerą ir pelningą 
ziciją. Kreipkitės nuo 10 iki 
vakare. x

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

Republic 8899

100

Tu- 
propo- 

val.6

REIKALINGAS z džianitorius pri
žiūrėti 2 flatų trobesį. Gaus 3 
kambariu flatą dykai, garu šildo
mą. Pašaukit Cravvford 5215.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie krau
tuvės grosernės ir prižiūrėti 7 metų 
mergaite. Turi mokėti rašyti. Su 
valgiu, kambaris ar be. Atsišaukit ir 
nedėliomis atdara.

J. LEGEIKO,
3340 So. Halsted St.

Chicago, III.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

80 AKERIU nukirsto miško žemės, 
geros veisimui bobrų (beavers). Tel. 
Graceland 7773.

PARDAVIMUI 2 
kambarių namas. 
Augštas basementas, 
džius, arba mainysiu 
5405 So. Hoyne Avė.

flatu, 5 ir 6
Moderniškas.

2 karų gara- 
j kitą namą,1

RENDON kambarys vaikinam. Ga
lima naudoti virtuve, 2 floras užpa
kaly, 819 West 34th Place.

JIEŠKAU kambario prie gerų 
žmonių, kur nėra girtavimo ir ma
žu vaiku; noriu gauti švarų, šviesų 
kambarj. Wm. Walto, 317 East 
26 St.

Business Chances
Pardavime! Bizniai

PARDAVIMUI pigiai ir greitai ar
ba mainysiu j didesni bizni, delika- 
tesen ir groseris, vieta gera švedų 
ir vokiečiu ^apylinkė, 6214 S. Mor
gan St.

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

BEKERNE verta $10,000. Par
davimo priežastis •— važiuoju į far
mą. Pigiai, 2616 W. 69 St.
----- , -----  , ...... ...

PARDAVIMUI gąsdino stotis ant 
Cottage Grove arti Marųuette Road. 
Gera vieta bizniui. Parsiduos bar- 
geno kaina. Del platesnių informaci
jų kreipkitės — ‘

A. N. MASULIS & Co., 
6641 So. Western Avė., 

Republic 5550

PARDAVIMUI krautuvė kendžių, 
ice-cream, sodės, tabako, mokykloms 
reikmenų ir smulkių grosernės da
lykų. Tuoj priešais mokyklą. Ge
ra vieta tinkamiems žmonėms. Pigi 
renda, ilgas lysas,

1903 W. 23rd St.

PARDAVIMUI barber shop, geroj 
vietoj. Priežastj patirsit ant vie
tos. šaukite barberj, Lafayette 
4026.

PARDUODU groserio ice box ir 
bučemės kalada, pigiai, atdara nedė- 
liomis, atsišaukit j grosernę 3340 So. 
Halsted St. J. Legeiko, Chicago, III.

PARDAVIMUI arba mainymui 
Storas ir 5-ki kambariai, — gera 
vieta bizniui, 4426 So. Western Avė.

GREITU LAIKU turi būt parduo
tas restoranas, labai gero i vietoj ar
ba mainysiu i automobili. Kreipki
tės greitai, 2438 W. 47th St.

-v PARSIDUODA grosernė rūkytos 
mėsos, norintiems laikvti bizni pel
ningą vieta, 3631 So, Union Avė.

PARDAVIMUI.* Vienas didžiausiu 
bargenų, kada nors pasiūlytu. 520 
akrų farma. 240 akrų ariamos. Visa 
aptverta suktų vielų tvora. Pilnas 
skaičius farmos trobesių. Barnė 100 
galvų galviju su įtaisytomis taurė
mis gerti. Trys sailai. Du gyvena
mi namai. Elektros šviesa, 30 mel
žiamų karvių, septynetas jaunyklių, 
9 arkliai, 2 kumeliai, kiaulės, vištos. 
Kūlimui mašina, pjovimui (binder), 
šienui pjauti (mover). Šienui presas, 
2 šieno krovėjai, 2 “gang” plūgai, 
“vvalking” plūgai, bulvių kasėjas, 
bulvėm apšlakštytojas(sprayer), sal
io kapoto jas, mitalo maltuvai (feed 
grinders), trokas, 2 traktoriai, 
Kohler šviesos Plentas, De Lavai 
elektrinis separatorius, melžimui ma
šina ir kitokia mašinerija. Farma 
randas prie pat Federalio Vieškelio ir 
yra skaitoma geriausia farma šiau
riniam Wisconsine. Del kainos ir są
lygų rašykit: M. A. Sharka, Rhine- 
lander. Wis.

SAVININKAS parduoda 100 akrų 
pilnai įrengtą pieno farmą Marathon 
paviete, Wis. Ne mainais. Del plates
nių informacijų kreipkitės — Frank 
A. Kreml, 201 Maplevvood Rd.. Ri- 
verside, III.

PARDAVIMUI arba mainymui 73 
akeriu žemės, visi įtaisymai, 
upės kranto. Parsiduoda labai 
giai. Savininkas mainys ant 
mo arba biznio. Priims lotus 
pirmą įmokėjimą.

5 kambariu 
galow išsimaino 
nio arba lotų, 
kėti $500.

4 pagyvenimu 
namas.
Savininkas mainys ant farmos. 
ims lotus už pirmą įmokėjimą.

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

Yards 6751

ant 
pi* 
na- 
už

naujas mūrinis būn
ant bile kokio biz- 
Perkant reikia jmo-

kampinis mūrinis 
Parsiduoda su ar be biznio. 

Pri-

Exchange—Mainai
MAINUI arba pardavimui bučemė 

Ciceroje, parduosiu pigiai arba mai
nysiu į lotą, automobilių, cottage — 
kas pirmas tas laimės.

Mainui biznio namas — Storas su 
4 flatais — mainysiu i farmą arba 
privati namą — priimsiu lotus kai
po 1-mą jmokėjimą.

Mainui kampinis naujas muro 
bungalovv, 6 kambariu, 2 karu mū
rinis garažius, mainysiu į lotą, 
namą arba gerą automobiliu.

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

sena

MAINYSIU bizniavą lotą ant bu- 
černės South West nuo 47, 4617 So. 
Paulina St. Boulevard 9799.

PARDAVIMUI 2 flatų namas ir 
grosernė, geroj vietoj, arba mainy-; 
siu ant mažesnio namo. 6955 South 
Talman Avė.

CICERO. — Parsiduoda prie Wes- 
tern Electric nauji mūriniai moder
niški 5 kambariu bungalow, tailo 
maudynės, Šiltu vandeniu apšildomi, 
pleisterio lubos skiepe. Lotai 3i’/2 
pėdų pločio, 125 ilgio. Vienas blo
kas nuo elevatorio stoties ir prie pat 
karų. Įmokėti $1,000, o likusius po 
$50 mėnesiui. Savininkas A. Mi
liauskas. 1247 So. Cicero Ave.„ 

Tel. Cicero 205

PARDAVIMUI 5 kambarių muri- 
______________________________ nė bungalow furnisu apšildoma. 

, aukštas stogas ir beisementas. Vie- 
MARQUEITE PARK, parsiduoda no karo garažas. Parsiduoda tik už 

7 ' . Mažas jmo-
kėjimas, 3942 W. 64th Place.

pigiai mažas 
irengta po šios 
Wą,shtenaw Avė,

bungalow. Viskas j $7200. Gatvė ištaisyta, 
mados. 7248 South j

PARDAVIMUI TIKRAS 
BARGENAS

Dviflatis, gera vieta. Reikia parduo
ti. kad likviduoti turtą. $1,000 

negu vertė.
A. PETERSON & CO. 
4503 Milvvaukee Avė. 

Tel. Kildare 1286, 
Mr. Crawford.

Nepaprasta proga
giau,

pi

PARSIDUODA bizniavas lotas 53x 
125 pėdos. N. W. kampas 71-mos 
ir Talman; puikiausia vieta dėl di
delio budinko, arti Marquette Parko, 
kaina tik $236 už frontinę pč<la. 
Savininkas P. Kriop, 1902 W. 65th 
St. Tel. Prospect 5144.

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

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
Laikas nuo 9 ryto iki 5 vakaro

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

5 KAMBARIŲ bungalovv, karštu 
vandeniu apšildoma, kaina $7,800, 
įmokėti $1000, likusiu.^ kaip rer.dą, 
7221 So. Mozart St.

PARSIDUODA bizniavas namas 
su 4 kambariais. Gera vieta dėl 
grosernės arba kitam bizniui nėra 
jokių biznių per 5 blokus, šaukit dėl 
informacijų, Republic 7647, 6425 So. 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI mūrinis 2 flatų — 
5-6 kambariu namas ir 2 karų me
dinis garažas, 3225 S. Lowe Avė.

VERTĖS $12,000, PARSIDUODA 
UŽ $4,900

7 kambarių rezidencija, visi įtai
symai, 1 karvė, 250 vištų, 100 ančių, 

distrikte, 
Žmonės 

dieną

MAINYSIU arba parduosiu buČer- 
ne ir groserne su namu ar be na
mo. Geras cash biznis, svetimtau
čių apgyventa; arba 160 akeriu far
ma su budinkuis; gera žemė, laukai 
apsėti, prie gero kelio.

Savininkas
6001 So. Carpenter St.

Englewood 2116

randasi anglies kasyklų 
200 myliu nuo Chicagos. 
uždirba nuo $10 iki $15 į 
syklose. Savininkas priims bile 
kį mainą Chicagoje.

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

Yards 6751

BARGENAS

ka- 
ko-

Kampinis 4 flatų muro namas po 
4 kambarius, 4 metų senas, aržuolu 
trimuotas, Kev/anee boileris, blokas 
nuo 63čios gatvės, Marquette Manor. 
Parduosiu pigiai su mažu įmokėji- 
mu. Priimsiu .lotą kaipo dalį įmo- 
kėjimo. Puikiausia proga įsigyti ge
rą savastį su mažu jmokėjimu.

' S. PAŠKEVIČIUS 
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

Wilmette. Kaina

6 KAMBARIŲ mūrinė bun- 
galow. Karštu vandeniu šildo
ma, visi įrengimai. Miegami 
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. 

Telephone 364
PARDAVIMUI dviejų aukštu mū

ras. krautuvė ir 6 kambarių flatas, 
4076 Archer Avė. Matykit savinin
ką adresu 5126 Archer Avė.




