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Sako, Voldemaro Diktatūra Griuv
Smetona pakvietęs Tabelį 
naujam kabinetui sudaryti

-------------------- ,
KAUNAS, Lietuva, rūgs. 20. (United Press.) 

— Ministerio pirmininko Augustino Voldemaro 
kabinetas vakar atsistatydino. Naują ministe- 
rių kabinetą sudaryti prezidentas Smetona pa
kvietė J. Tubelį, buvusį finansų ministerj.

Del kurių priežasčių rezignavo -Voldemaro 
vyriausybė, kol kas žinių nėra.

TRIBŪNE KABLEGRAMA ŽINIĄ PATVIRTINA.
United Press pranešimų apie Voldemaro kritimą pa-! 

tvirtina Chicago Tribūne vėliau gauta iš savo korespon
dento Kaune šitokia kablegrama:

KAUNAS, rūgs. 20. —- Del nesutikimų tarp minis-1 
terio pirmininko Augustino Voldemaro ir jo kabineto 
narių daugumos kilo krizis.

Prezidentas Antanas Smetona tą krizį likvidavo, pa
prašęs kabinetą atsistatydinti.

Naują vyriausybę sudaryti tapo pakviestas Juozas' 
Tūbelis,- tautininkų partijos narys ir vienas nuosaikiųjų i 
žmonių. Jis serga ir šiuo tarpu yra išvažiavęs iš Lietuvos.

I Atlantic unu Pači ne Photo 1

CHAMPAIGN, ILL. — Skulptorius J. W. Ilanson ir jo pa
darytas Elijah P. Lovejoy biustas. Lovejoy redagavo laikraštį 
“Alton Observer”. Ir kadangi jis stojo už vergų paliuosavimą, 
tai govėda jį nužudė. Jo biustas dabar bus padėtas Illinois uni
versitete.'

Britai laiko Franciją Laivų firmos prisi- 
vyriausia kliūtim pažįsta siunt u s i o s 
tautom nusiginkluot Shearerį į Genevą
Darbiečių valdžia laiko gėda ci

vilizacijai, kad Europa lig- 
šiol pasilieka ginkluotu la
geriu

LONDONAS, rūgs. 20. [Clii- 
cago Daily Ne\vs korasp. Coh- 
stantine Bro\vn]. — Britų at
stovo Tautų Sąjungoje, lordo 
Cecilio, įspėjimas Francijai, 
kad Anglija laiko ją vyriausia 
kliūtim tarptautiniam nusi
ginklavimui, buvo padarytas 
su pilnu Britų kabineto prita
rimu. Prancūzų laikraščiai 
nuolatos rašo, kad premjeras 
Ramsay MacDonald ir visi ki
ti darbo kabineto nariai esą 
francuzų priešai. Iš tiesų, Bri
tų darbiečių valdžia visai nėra 
francuzų priešas. Bet ji laiko 
tai gėda civilizacijai, kad, 
praslinkus vienuolikai metų po 
didžiojo karo, Europa vis dar 
pasilieka ginkluotu lageriu.

Anglija savo ginklo jėgas 
sumažino iki beveik policijos 
jėgų. Visoj Britų imperijoj da
bar po ginklu tėra 115,000 ka
reivių. Tie kareiviai eina poli
cijos pareigas Indijoj, įvairio
se Anglijos kolonijose ir man
datiniuose kraštuose. Tuo tar
pu Europos kontinento valsty
bės, jų tarpe dagi mažiausiai 
svarbios, 
didesnes 
tų.

laiko bent dvigubai Į 
armijas, nekaip Bri- Į

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiiiutumas ir 
mažumą šilčiau; vidutiniai ry
tų ir pietų rytų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 51°, maksimum 62° 
F.

Šiandie saulė teka 6:35, lei
džiasi 6:52. Mėnuo teka 8:32 
vakaro.

Kaip “cbservatoriui” juros nu
siginklavimo konferencijoj 
mokėjusios jam $25,000 ho
noraro

VVASHINGTONAS, rūgs. 20. 
— Clinton B. Bardo, New 
York Shipbuilding korporaci
jos pirmininkas, šiandie prisi
pažino tyrinėjamai senato ko
misijai, kad trys Amerikos lai
vų statymo kompanijos buvo 
padariusios žodžio sutartį pa
siųsti VVilliamą B. Shearerį, 
didelio laivynu propagandinin
ką, į 1927 metų juros nusi
ginklavimo konferenciją kaip 
“observuotoją”.

Tas laivų statytojų sutarimas 
buvęs padarytas konferencijo
je, laikytoj New Yorke 1927 
metų kovo menesį. Konferen
cijoje dalyvavę: jis pats, kaip 
Ne\v Yorko Shipbuilding korp. 
pirmininkas; F. P. Palen, New- 
port News Shipbuilding korp. 
vicepirmininkas; S. W. Wake- 
man, Bethlehem Shipbuilding 
korp. vicepirmininkas; Ameri
can Shipbuilders patarėjas Mr. 
Hunter ir Wm. B. Shearer.

I Honoraro Sheareriui buvę su
tarta mokėt $25,900.

4 policininkai suimti dėl 
sąmokslo su degti- 

nininkais
LEAVENVVORTH, Kam, rug

sėjo 20. — čia tapo suimti ke
turi Leavenwortho policinin
kai, kaltinami dėl sąmokslo su 
butlegeriais ir ėmimo iš jų 

’ kyšių.

Papa ir Mussolini suta
rę vienas antro viešai 

nebepulti
ROMA, Italija, rūgs. 20. — 

Pranešimais iš ištikimų vers
mių diktatorius Mussolini ir 
papa Pijus XI vėl susigerino 
ir sutarė nebepulti vienas ant
ro viešai.

Sovietų valdžia pa
naikino visas tikybi

nes šventes
MASKVA, rūgs. 20. — Cent-j 

ralinis vykdomasis komunistų'
partijos komitetas ir liaudies 
komisarų taryba paskelbė dek
retą, kuriuo visos šventės so
vietų Rusijoje panaikinamos, 
išskiriant penkias sovietų šven- ' 
tęs, būtent, sausio 22, gegužes!
1 ir 2 ir lapkričio 7 ir 8 dd. j Klube, kurs buvo viršutiniuo- 
Panaikinamos visos bažnytines Ise trobesio kambariuose, buvo 
šventės, dagi tokios, kaip Ka-|130 svečių ir 40 tarnautojų ir 
ledų, Naujų Metų, Velykų elc.

Tai tas pats dekretas, ku
riuo įvedama visoj ■ sovietų 
Rusijoj penkių darbo dienų sa
vaitė.

Kampanija prieš religiją da
bai' priima aštresnį pobūdį. 
Sasove, Riazanės gubernijoj, 
mirties bausmei lapo pasmerk
ti. popas ir “prichodo” (para
pijos) pirmininkas dėl to, kad 
jie priešinus pavertimui cerk
vės ligonine.

Prohibicininkai sunai
kino $500,000 svai

giųjų gėrimų
SAN FRANCISCO, Cal., rup;- 

sėjo 20. — Prohibicijos agen
tai sunaikino čia 10,000 keisų 
degtinės, “džinės”, šampano ir 
alkoholio, vertės viso $500,000. 
Ta g-erybė buvo suimta su 
svaigalų kontrabandos laivu 
Qupdra.

Stiprios šalnos Michi- 
gano valstijoje

EAST Lansing, Mieli., rūgs. 
20. — Praneša, kad vakar ir 
šiandie šiaurinėj ir centralinej 
Michigano dalyse buvo stiprios 
šalnps, padariusios didelės ža
los bulvėms. Temperatūra vie
tomis įvairavo tarp 32° ir 34° 
F.

16 asmenų žuvo, kiti
50 sužaloti klubo gai

sre Detroite
DETROIT, Mich., rūgs. 20.

Gaisre, kuris ^praeitą naktį
kilo čia Study CJub’e — vie
name naktinių klubų — šešio
lika asmenų žuvo, o daugiau 
kaip penkiasdešimt kitų buvo 
sužaloti ir nugabenti į ligoni
nes.

linksmintojų. Gaisras kilo apa
čioj, ir taip greitai išsiplėtė, 
kad viršutiniuose 'kambariuo
se buvę žmonės, pajutę ugnį, 

i nebegalėjo pabėgti, nes visi 
' laiptai buvo liepsnose. Kol gais- 
Irininkai avtyko gelbėti, ir pa- 
I guliau prisigriebė prie klube 
buvusių žmonių, jie visi gulė
jo krūvomis, vieni nebegyvi, 
kiti pritroškę, be sąmonės. Tarp 

I nebegyvų buvo astuoni vyrai 
'ir astuonios moterys.

Manoma, kad gaisras kilo iš 
pad-egimo. Klubo savininkas, 
Marty Cohen, įtaria vieną sa
vo konkurentų.

Makedonų revoliucinin- 
kų vadai nukauti

LONDONAS, rūgs. 20. — 
Iš Sofijos, Bulgarijoj, pranašo, 
kad Varnoj tapę pasaloms nu
galabinti Makedonų revoliuci- 
ninkų vadas Barbarovas ir jo 
adjutantas.

Sovietiją šią vasarą 
lankė 4,000 turistų

MASKVA, rūgs. 20. — šią 
vasarą iki rugpiučio menesio 
pabaigos sovietų Rusiją aplan
kė apie 4,000 turistų, kurių 
bent 3,000 buvo amerikiečiai, 
— taip praneša sovietų turiz
mo organizacija “Inturist”.

30 žmonių prigėrė 
Meksikos laivui pa
skendus per audrų
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

20. — Per baisią audrą, kuri 
trečiadienio naktį siautė Ra
miojo vandenyno pakrantėse, 
netoli nuo ViVarta, .lalisco val
stijoj, paskendo motorinis lai
vas ir, k ri p gautas šiandie pra
nešimas sako, 30 žmonių pri
gėrė.

Sovietu finansų ko
misaras Frumkin 

pašalintas
MASKVA, rūgs. 20. — Moi- 

sei Frumkin, sovietų finansų 
komisaro padėjėjas, tapo iš 
tos vietos pašalintas. Pašalini
mo priežastis ta, kad Frumkin 
simpatizavo su dešinioji! ko
munistų partijos sparnu.

A.D.F. konvencija
Bus laikcma Kanadoje. — Bri

tų premjeras MacDonald bus 
pakviestas į svečius

TQRONrr<h Onb, Kanada, 
rūgs. 20. — Ateinančio spalių 
mėnesio 7 dieną čia prasidės 
metine Amerikos Darbo Fede
racijos konvencija.

Kadangi tuo metu Ameriko- 
jje lankysis Britų premjeras 
Ramsay MacDonald, jis bps 
pakviestas būti konvencijos 
svečiu.

Oro katastrofos
3 lakūnai užsimušė nerdami 

ere “kilpą”
TEiLARE, S. 1)., rūgs. 20.— 

Netoli nuo čia nukrito iš 2,000 
pėdų aukštumos aeroplanas ir 
trys lakūnai, 'Sylvester Cleg- 

;berg, Roy MacNeill ir Floyd 
MacNeill, broliai, užsimušė. 
Nelaimė atsiliko pilotui Cleg- 
bergui bandant aeroplanu ner
ti “kilpą” orę.
J. V. orlaivių eskadros vadas 

užsimušė
NORFOLK, Va., rūgs. 20.— 

Langley aviacijos lauke užsi
mušė kap. Ch. Clark, 19-tos 
orlaivių eskadros vadas, aero
planui susikūlus. Maj. Henry 
Miller, kuris pilotavo, išliko 
sveikas.

Spalių 6—12 d. nuo gai
srų apsisaugojimo 

savaitė
WASHiN<H’ONAS, nigs. s20. 

— Prezidentas Hoover paskel
bė savaitę nuo spalių mėn. 6 
iki 12 dienos kaip nuo gaisrų 
apsisaugojimo savaitę.

Meksikos maištininkų 
banda nušovė savo va
dą ir pasidavė valdžiai

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
20. — Iš Guadalajaros praneša, 
kad netoli nuo Teocaltiche, Ja- 
lisco valstijoj, buvo nušautas 
maištininkų vadas Ramon Ar- 
naiz. Jį nušovė jo paties sekė
jai dėl to, kad jis atsisakė pa
siduoti federalinei vyriausybei. 
Nušovę vadą, maištininkai po 
to patys pasidavė.

26 asmens žuvo per 
audrų Filipinuose

MANILA, Filipinai, rūgs. 20. 
— Oficialis pranešimas sako, 
kad per smarkią audrą, kuri 
praeitą antradienį ir trečiadie
nį siautė pietinėj Luzono sa
los daly, buvo užmušti dvide
šimt šeši asmens.

Sausros Illinois fer
meriams padarė 17 

miliono nuostolių
SiPRINOFlELD, 111., rūgs. 

20. — Agrikultūros departa
mento surinktomis žiniomis, 
pastarosios ilgos sausros vidu
rinių vakarų valstijose pada
rė žemės ukiui milžiniškų nuo
stolių. Vien lik Illinois valsti
jos ūkiams sausrų padaryti 
nuostoliai per pastarus tris 
mėnesius siekia apie 17^♦mi
liono dolerių.

Per 10 metų Lenkų 
valdžia nugalab i j o 

viso 952 asmenis
VARŠUVA, rusg. 20. — Len

kų vyriausybės laikraščio pra
nešimu, per pirmą dešimtį Len
kų respublikos gyvenimo me
tų valdžios buvo nubausti mir
tim 952 asmens.

Vengrai neleido Raspu- 
tino dukteriai rodytis 

Budapešto teatre
BUDAPįšTAS, Vengr., rug

sėjo 20. Vengrijos vidaus 
reikalų ministerija neleido Ma
rijai Gri.gorjeVnai Rasputin ai
bei rodytis vielos vodevilio te
atro estradoj.

Riasputinaitė yra duktė pa
skubusio rusų vienuolio Grigo- 
ri jo Rasputino, kuris caro Ni- 
kalojaus 11 rūmuose vaidino 
biaurų vaidmenį ir kuris paga
liau buvo jauno kniazio Justr- 
povo nugalabintas.

53 J. V. karo laivai bus 
pašalinti iš tarnybos
WASHINGTONAS, rūgs. 2 I. 

— Žiniomis iš laivyno depar
tamento, penkiasdešimt trys 
įvairios rųšies karo laivai bus 
pašalinti iš tarnybos.

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 į trumpiausi 
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. Halsted St., Chicago, III.

Austrų ‘Heimwehr’o’ 
fašistai grūmoja pi

lietiniu karu
Pastatė valdžiai ultimatumą, 

reikalaudami, kad butų pa
keista krašte konstitucija.

LONDONAS, rūgs. 20.
Daily Express korespondentas 
praneša iš Vienos, kad Austrų 
sostinėj žmonės labai išsigan
dę dėl fašistų “Heimvvehr’o or
ganizacijos pastatyto valdžiai 
ultimatumo, kuriuo ji reika
lauja, kad tuojau butų pakeis
ta krašto konstitucija, o jei ne, 
tai Gosiąs pilietinis karas.

N. Y. National City 
bankas bus didžiau

sias pasauly
Prarijęs Corn Exchange, turės 

$2,386,066,400 resursų ir pra
šoks Londono Midland banką

NEW YORKAS, rūgs. 20. — 
National City Bank, didžiausia 
finansinė įstaiga Amerikoj, su
sijungia su Corn Exchange 
banku į vieną National City 
banką, kuris tuo budu pataps 
didžjausiu pasauly banku. Jo 
resursai sieks $2,386,066,400, 
prašokdami l^cndono Alidlaird 
Bank, Ltd., resursus, kurie sie
kia $2,303,013,500.

Dabar National City banko 
resursai buvo $2,062,400,220, o 
Corn Exchange banko — $323,- 
666,180.

Susijungęs, National City 
bankas turės 201 skyrių, kurių 
103 bus pačiame Ne<w Yorko 
mieste.

Dingo brokerių tarnau
tojas su $512,000

NEW YORKAS, rūgs. 20. — 
Brokerių R. V. Hiscoc & Co. 
firma pasigenda savo tarnau
toje, Miltono Alterio, su $512,- 
000 vertybių popieriais.

$50,000 .gaisras Galenoj

GALENA, III., rūgs. 20. — 
Anksti šį rytą gaisras čia su
naikino keturis biznio trobe
sius pačiame miesto centre. 
Nuostoliai siekia daugiau kaip 
$50,000.
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S. Cherry pasivijo 
traukini

[Suvėlinta Pad. telegrama]

'jeigu kas mano, kad tokis daik- 
1 tas, kaip politika pasauly yra, 
tas neturi teisės įstoti i naują
ją partiją. Kiekvienas stoda- 

i mas į šią partiją turi jau iš- 
kalno žinoti, kad politikos pa-

rugpiučio 30 d. šauly nėra, nes jeigu butų, tai 
Amerikiečiai sugrįžę iš Lietu- nei bepartyvės partijos nebūtų 
vos pasakoja, kad Lietuvos'galima suorganizuoti.
traukiniai taip pamaži bėga,kaip O kam ta nauja partija rei- 
a. a. Kauno konkū—prieš kalną kalinga? — paklaus koks nors 
pėsčias pralenki, o į pakalnę išsižiojėlis. Nors tokius klau- 
paspėji bėgti kartu su trauki- simus neturi teises nei vienas 
niu. Taip, matyti, buvo įsiti- stojantis šion portijon klausti, 
kiausi buvo ir chicagietė p-ia 1 
S. Cherry, kuri dabar vieši Lie- atsakysim, 
tūboj.

■Prieš pat išeinant vakariniam 
traukiniui iš Kauno stoties į 
Kybartus, p. Cherry nuėjo su 
savo drauge bufetan 1______
išsigerti. Kai jos išsigėrę išėjo; 
ant perono, .paskutiniai trauki
nio vagonai jau pro stoti dun
dėjo. P-ia Cherry nieko nelau
kus šoko traukinį vytis. Ir ne
ilgai bėgus pasivijo ir įšoko į i 
bėgantį traukini. Tiesa, bešok-, 
dama traukiniu suklupo ir 
skaudžiai kojas užsigavo. Bet. 
nežiūrint to, ji parodė, kad yra! 
greitesnė už Lietuvos traukinį.j “LIAU-
Bravo! DIES sąjunga”. Tai gražus

vardas, ar ne? Jau vien dėl 
Bepartyvė Partija ivard0 «alima i išgyti-Per- 

r spėjam visus, kad kai ateis ar
p„on,.i, i atvažiuos musų atstovai, kad IvCSpUD- v

kuris atsibuvo; neatsisakytumėt prisirašyti.
Yes? Lauksime...

— P. P. Organizavojimo
Komitetas.

• KAUNAS,
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Leninas ir prof Loeb 
augina varles

Buvę draugai

I

Yra žmonių, kuriedar ir da
bar netikės, kad žmogui numi
rus jo dvasia gyvena ir rūpina
si šios žemės reikalais. Vie
nok faktai rodo ką kitą. O su 
faktais ar šiaip ar taip kalbant 
visgi reikia skaitytis.

Štai kelios dienos atgal bol
ševikai paskelbė didžiausią sen
saciją, būtent prof.< Loeb užau
gino ir turi dviejų metų am
žiaus varlę. Varlių, žinoma, 
yra ir senesnių kaip dviejų me
tų. Bet šei varlė yra ypatinga 
ir skirtinga nuo visų kitų var
lių tuo, kad ji užauginta ne ši
tame, bet aname sviete. Kaip 
tai atsitiko?

Jonas snapsą verda, 
Petras pardavėja, 
Kazys visus keikia, 
Adonis turavoja.

komunistas, 
bankininkas, 
policistas,

Viktorą 
Vladas 
Art urs 
Pins kumštininkas.
Vienas antrų pačių, 
Kitas divorsuolas, 
Trečias dar tą pačių 
Muša pauderiuotą.

Rengiasi Į kovą

bet dėl visa ko ir į tą klausimų! Dalykas iš tikrųjų yra toks,
Matote, naują be- 

partyvę partiją tveriame rimtų 
priežasčių vedami. Būtent,/to 
reikalauja pats musų gyveni
mas. Kadangi iki šiol gyvavu- 

lemonadoisios PartiJ0S negalėjo patenkinti 
plačiųjų ir palšųjų minių bei 
liaudies reikalavimų; kadangi 
iki šiol nei viena partija nesu
gebėjo sujungti į didelę ir vie
ną krūvų nesujungiamų elemen
tų, ir kadangi dar nei viena 
partija iki šiol negalėjo paten- 

i kinti visų žmonių reikalavimų, 
j tad ir liko nutarta ir pritarta 
! suorganizavoti naują partijų. O 
i tos naujos partijos vardas nu-

kad prof. Loeb, kuris savo lai
ku profesoriavo Chicagos uni
versitete jau yra miręs apie 6 
metai atgal. O kadangi sulig 
bolševikų pranešimų jis jau tu
ri dviejų metų varlę užauginęs, 
tai tas parodo, kad profesorius 
ir dabar daro mokslinius tyri
mus ir turi sau už pagelbinin- 
ką draugą Leniną, kuris, be 
abejo ir praneša bolševikams 
naujų išradimų rezultatus.

Reikia prie progos pastebėti, 
kad Leninas gyvendamas ant 
šios ašarų pakalnės užsiiminėjo 
revoliucijų kėlimu.
bar, matyt, jam tas džiabas at-l 
sibodo ir jis pasisiūlė prof. 
Loeb už gizelį, kur juodu kar- 

augina varles, o kai suranda 
nauja, Leninas tuoj prane- 
bolševikų gazietoms.

prakaituoja.
prisirengti, — 
bolševizmui

snaudžia,

tu

sa

Bolševikai susispietę, 
Dirba visi susirietę, 
Kad Susivienijimą užkariauti 
Ir milijoną pasigauti.

Jie vis tankiai mitinguoja 
Dirba karštai 
Reikia, sako, 
Susivienijimą 

užtvenktu.
Komisarai nebe
Savo vergus stipriai spaudžia 
Slaptai liepia agituoti
Milijoną nuo buržujų atvaduoti.

Jei dirbsim iš 'vieno
Per tamsią naktį ir dieną,
Tai Susivienijimą užvaldysim, 
Visus buržujus išvarysim.

Tiktai dirbkit atsargiai:
Tačiau da-'Mus0 slaptybių neišduokit dau

giau.
Katras apie slaptybes išsitars , 
Tą Lenino dusia tuoj pakars-

Mat, Grigaitis nors mažiukas, 
Bet jo protas nėra bukas,— 
Jis visas slaptybes sužino, 
Visam svietui išgarsina.

Jei mes Susivienijimą užkariau
sim.

Ir jei milijoną, pasigausim,
Tad musų vergams bus- leng

viau,
Nes rinkti aukų nereiks dau

giau.
—Aguona.

Agurkų kalnelis
Padainuosim mes sustoję 
Apie Jeffersono gojų. 
Tasai platus žalias gojus 
Bolševikų didis rojus.

Jie ten, tankiai uliavoja 
Ir munšainų šinkavoja.
Ten Andriulis prakaituoja,— 
Drožia spyčius agituoja.

Rėkia, "saukia ir skatojas, 
Net jo murza apsiputojus. 
Liepia vergams jau bruzdėti 
Revoliuciją pradėti.

Daug jie vargo tenai deda, 
Kai su musėm kovų veda. 
Musių jiems ten netrūksta, 
Nes agurkai bačkoj rūgsta. 

Na, ir buvo tenai kova 
Kraujo daug tekėjo 
Daug buržuaziškų muselių 
Ten galvas padėjo.

—Aguona.

G®RB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

MES MOKAME CASH

S65.00
Už Lietuvos 5% Bonus

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

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

Ideal Redflash Boileris

70° Pavasar*° Šduma 
Kiekviename Kam
baryje tiktai su

Radiator Apšildymu
Leiskite mums suteikti jums apskaičia
vimą kainos American Radiator apšildymo 
įrengimo, be jokių pareigu iš jūsų pusės, 
geriausio kokį pinigai gali pirkti, nežiū
rint kek mokėtumčt. Jus nusistebėsite 
kaip pigiai galima tai atlikti su pirmos 

klesos nauja medžiaga.

24 mėnesiai išmokėjimui

AJAX HEATING CO
5200 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 5751 ar Prospect 5749 
Pašaukite ar ateikite pas mus šiandie.

. GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
uia

Paskutinis Padaužų Rcspub 
likos Seimas, 
dar visai neseniai Padaužų Res
publikos sostinėj, nutarė steig
ti “Bepartyvę Partiją”. Kai 
kurie neišmanėliai gal bandys 
pasijuokti iš tokio musų suma
nymo, manydami, kad tai tokis 
dalykas negalimas. Jeigu kas 
taip manys, tas labai dideliai 
suklys. Tokis pilietis 
neužmiršti vieno dalyko, 
to. kad šiandie pasauly 
daug jau viskas galima, 
partyvė partija, tai tik 
suorganizuoti.

ši naujoji partija bus 
bepartyvė, bet bus ir be poli'ti-, mente lošti.

kaipgi gali i Durnamentas bus 28 ir 29 
politikos.: rugių sėjos mėnesy. Prasidės

pasibaigs su skylės išlošimu. 
Padaužos rungiasi išlošt čem-

Margučio visos dova-

Padaužys Margučiui 
šonkaulius duorna- 

inente

Namų Pakėlimas, Pamatai, Saulės 
Seklyčios, Murinės ar Medinės 

$5 įmokėti, trys metai išmokėjimui

Peoples Krautuvėse
NUŽEMINTOS KAINOS ANT AUGŠTOS RŪŠIES

I < Al ) I os
Padaužų Imperijos Respubli

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

CHICAGO. ILL.

kos. Paklausite, 
partija gyvuoti bd
Tuo klausimu jums galime pa-'ii 
sakyti štai kas: Jus turite ži-l 
noti, kad pasaulyje tokio daik- pionatą.
to, kaip politika visai nėra. Ir nos bus nusavintos.

Jus Išsigalite Taupinti

taip, kaip jus išsigalite praleisti.

Radio rasite Peoplesbargenu ant
turi priklausyti jums— ir turi būti

AG

CENTRAI"!"”?" BANK
IIII'lllTRUST1N® KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

VALSTUIMS BANKAS CLEAR1NG HOUSE BANKAS

R. C. A. Radiola
Įrengta puikiausiame kabinete 
dabar išparduodame už labai nu
žemintą kainą. Ši R. C. A. Radio
la modelis 18 yra vertas tik vie
nas čėsi šios kainos; dabar pil
nai {rengtas su kabinetu, spyke- 
riu ir tūbom, tai yra didžiausis 
barbenus $168
Lengvus išmokėjimai

r

turėtu 
būtent

maž- ’ per užsienio Ministerj gavo 
() be-' oficiali užkvietimą dalyvauti 

juokai lietuviškos “kiaulelės” varinėji
me po Tabor pievas, arba lie- 

ne tik tuviškai tariant—golfo . durna-

Dalis to, ką jus uždirbate—mažiausia 15 
nuoš
padėta į Taupimo Sąskaitą arba ilgam tau- 
pimui i Bonų Pirkimo Biudžeto Sąskaitą.

Suskaitliavę kiek jus iki šiol šiemet už
dirbote—ir kiek jus sutaupinote — ateikite 
ir leiskite viršininkams pasiūlyti pieną, sti 
lig kurio jus išsigalėsite taupinti, palie
kant užtektinai ir visokioms išlaidoms.

REMODELIA- 
VIMAS

Vidaus ir iš lauko 
atliekamas speciali
stų su daugelio me
tų patyrimu.

VIŠKOS
Leiskite parodyti 
jums, kaip jus gali
te labai pigiai pa
daryti viškas išren- 
duojamas.

PORČIAI
Pasidžiaugkite pa
togumas priekinių 
ar užpakalinių por
ėtų.

4 Mastcrpiecc—

tu be Balkite

Naujas Balkite

GARAŽAI
Kaip mediniai, 
ir mūriniai; jie 
tvs užsimoka 
save rendomis.

taip
pą- 
už

PAMATAI
Cementinių blokų, 
mūriniai, ar cemen
tiniai. Pekėlimas ir 
ištiesimas. Geras 
darbas.

PLUMBINGAS
Plumbingas 
dynės, tile grindys 
ir sienos 
mos.

ir mau-

jdeda-

at-Leiskite musų atstovui 
važiuoti jums patogiu laiku 
ir nuvežti pas musų paten
kintus kostumerius ir paro
dyti jums musų darbą.
Bile kur iki penkios dešimt 

mylių nuo CHICAGOS

) I MARVEL CONSTRUCTION
• 428 South Kedzic Avc.
| Tel. Nevada 6820
| Vardas

| Adresas

I Telefonas

Naujas Atvvater Kent Radio dailiau
siame kabinete su pagerintu kalbė- 
tuvu ir A. C. tūbom viskas gatavai 
įrengta dėl vartojimo, elektros jė
gos, yra vertas ir visuomet parsi- 
duodavo po $200.00, dabar nužemin
ta kaina CQQ
$10.00 įmokėk, o liekun- 
čius a-nt lengvų išmokėjimų.

Lengvus išmokėjimai

Balkite Radio yra žino
mas dėl tvirtumo ir ti- 
rumo balso, kuris (turi 
daugiaus lubų ir dyna- 
mic kalbėtuvą. Pilnai į-
rengtas ir nieko daugiau 
nereikia pirkti, vertas 
$250.(10, dabar nužemin
ta kaina

$145.00
Lengvi išmokėjimai

AR JUMS'REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

Eightcenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-tą Gatvė

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos i 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 K- t ... -.r. -r i,• • .u-ni-c. tv- .v-..r

Taipgi daugiaus panašių 
Krautuvėse. Ateikite pasiteirauti!

Pilnas rinkinys Standard padarymo Radio ateinančių 1930 
metų mados dabar yra Peoples Krautuvėse—R. C. A. Radiolas, 
Atwater Kent, Majestic, Kimball, Fada, Zenith ir kiti. Visuomet 
busite geriau patenkinti jei sau Radio pirkaite iš žinomų ir pil
nai atsakančių krautuvių.

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

MEST Slogi

4177-83 Archer Avė.
Telephone Lafayette 3171

2536-40 West 63rd Street
Telephone Hemiock 8400
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Tarp Chicagos 
Lietuviu

J

kaip lietuvių grupės, dalyvau
jančios radio “olimpiadoje”. 
Programai parodys lietuvius 
kitataučių tarpa: kad ot mes, 
lietuviai, 
šokame, 
prasčiau

da duoti keletu kurinių, kas 
mums tikrai bus įdomu. Pasi- 
žymėkim tad spalio 20 dieną, 
kaip Birutės šventę. —A. Z.

Drg. Grigaitis te 
beserga

Jau buvo minėta,

jaučia gerai, bet mano, 
pirmadieni jau galės būti 
j ienose”. —Rp.

drg. 
nesi- 
kad 

Nau-

Antras Radio Pro- 
pramas

Dainuos p-ia Biežienė ir pp 
Serseviėius ir žiūronas

Ateinantį antradienį Lūs duo-j 
tas antras lietuvių Radio Kon
certas. Jisai tęsis tik pusę va
landos, kaip ir pirmasis. O to
liau - jau po valandą. Pradžia 
8:30 vai. vak. Stotis — WLS.

Išpildys antradienio progra
mą p-ia Ona Biožienė — sop- j 
rano, p. Sersevičius — teno- Į 
ras, ir p. žiūronas — barito
nas.

Akompanuos programo daly
viams n. Byasskas. 

s « ♦
Trys numeriai trim 

tim minučių, su Įvedimais ir 
paaiškinimais, kaip tik Įsitilps. 
Kada programai paims visą va
landą laiko, tai jie susidės iš į 
daugiau numerių.

dešim-

skaityto- 
programų bus 

Taigi dalyvauti 
gražios progos

Kaip “Naujienų 
jams žinoma, 
dar dvylika, 
juose turės 
daugelis musų (lietuvių) m(< 
nininkų.

♦ «

t Aip
ne

kaip mokame,
— ir “šokame” 
už kitus.

♦
Jei koncertai išeis su dides

niu pasisekimu, tai visiems lie- 
tuvaims bus malonu. Jei kiek 
silpniau — tai irgi lindėti ne- 
priseis.

* i

imant,
Alt ar 

duoti 
vertas

Labai gali būti, kad

Abelnai 
Budriko ir 
misi tarimas 
ramus yra 
mesio.
ateityje kiti paseks šiuo pavyz
džiu, 
tuvių

*
“Naujienų”, 
kompanijos 

radi o prog- 
lietuvių dė-

ir turėsime daugiau lie- 
programų per radio.

čikagietis.

Iš Birutės
Musų “Birutė” pastaraisiais 

metais visiškai pajaunėjo. Anot 
to posakio: “Mainos rūbai mar
go svieto”, šiandien jau “Biru
tės” choras tai 
šeima Amerikoj 
vių jaunimo.

Atsilankius Į 
repeticijas

augusio
graži 
liet ii-

choro 
malo-

Birutės 
gauni labai

nu įspūdį. Jaunimas, kuris gal 
pereitą metų vargu atsiminė, 
kad randasi kaip kur tikrai 
lietuviškos meliodijos, šiandien 
dainuoja su jausmu gražią in
terpretaciją “Op, op, kas ten 
Nemunėli” ir daugelį kitų lie
tuviškų kurinių. Pas visus ma
tosi daug energijos. Choru jie 
ne bepus i tenkina: Birutė šian
dien jau turi savo orekstrą ir 
vyrų kvartetų. Neužilgo gal 
susitvarkys ir Birutės Dramos 
Skyrius, žodžiu,
draugija Kultūrinimui 
kos lietuvių jaunimo.
nas jaunuolis, 

• 'susipažinti su 
gali visuomet 
nariu. Choro 
būna kiekvieną

vai. vakare, Gage Park svet., 
„ . . •£-- 33th ir VVesteni avė. Dabar
Bronislavos l OSkaiteS;.,ra geriausias laikas įstoti į 
MUZIKOS STUDIJA rBirutfs chorų, nes pradžia se- 

Mokinama Piano, Smuikos, Saxa-jzon(>; kaip tik “Birutė” rengia- 
phone, Klerneta, Kornetą, trombone, I . . , ,si prie atidarymo koncerto; 

Į bus gera proga susipažinti su 
visa darbo eiga.

Birulės atidarymo koncertas 
įvyks spalio 20 d. Lietuvių Au
ditorijoj. Koncertas žada būti 
įdomus. Apart Birutės choro 
ir solistų, Birutės Orkestras ža-

Man ypatiškai šie programai , 
yra įdomus ne to ar kito (jai-1 
nininko arba muzikanto pasiro- 
dymu, bet pasirodymu visų jų,

Mokinama Piano, Smuikos, Saxa-|zon(r kaip tik
Armonikos, Man
dolinos, Gitaros, 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginiu in
strumentu, lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

JOSEPH VILIMAS

«• KONTRAKTORIUS
4556 So. Rockwell SU Chicago. III ,

Del geriausios rūšies 
? ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS’

Olselis šviežių kiauši
niu, sviesto ir sūrių.
Wm.J.Kareiva

Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

Dr. P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS

“Margučio” Redak
torius gali persiplėšt

NAUJIENOS, Chicago, III.
žiavo į esančią ant kampo lie
tuvio aptiekų.

* s|< *

Petras Sladula, paėmęs tvar
kyti Strumilos svetainę, persi
kėlė gyventi į trobesį, kuriame! 
svetainė randasi. Mat, antrame 
trobesio aukšte yra kambariai 
gyventi. — Roselandietis.

Ateina p. A. Vanagaitis į 
“Naujienas” aną diena lyg kur 
tai skubėdamas.

— Na, kaip viskas, — užklau
siau.

—A-a-a-...
—Na, kame dalykas?
—Gali persiplėšt žmogus! 

Visokių trobelių yra. Štai reikia 
rengtis gastrolėms. Reikia sku
bėti “Marguti” išleist už rug-! 
sėjo mėnesį. O dar vienas da
lykas, tai turnamentas, kurį 
“Margutis” rengia Tabor Kar
moj 28 ir 29 d. šio mėnesio.

—Tai ištikrųjų esate “bizi” 
pridūriau.

Golfo turn. įsiregistruoti 
galima “Margučio” ofise arba 
tiesiai pas p. Bachuną iki pir
madienio vakaro, rūgs. 23 d.

—Rep. V.

Atlantic Cab Co. su
sivienijo su De Luxe 

Motor Cab Co.
Per keletą metų buvo gerai 

žinoma lietuviams Atlantic Cab 
Co. Dabar ji prisidėjo prie De 
Luxe Motor .Cab Co. Atlantic 
Cab Co. buvo lietuvių suorga
nizuota ir kontroliuojama. Da
bar jau tas vardas panaikin
tas — biis tik De Luxe Motor 
Cab Co. Lietuviai, kurie dirbo 
minėloj kompanijoj ir toliaus

Roseland
Susižeidė darbe lietuvis

gatvės ir

ant pašto-

. — « IW ' f >■■■*7 t»»

Naujas sportas mer
ginoms

Du banditai, lydimi jaunos 
merginos, padarė holdapų Lin
coln Park West viešbuty, 2136 
Lincoln Park West. Jie pelnė 
$450. Jau kelintų kartą ir vis 
dažniau ima rodytis holdaperių 
žygiuose merginos. Gal būt, 
kad jos pamėgs tų “sportą”.

Pranešimas Visuo
menei

4 -w

ra

“Birutė” yra 
Ameri- 

Kk'kvie- 
kuris turi noro
lietuvišku menu, 
tapti “Birutės” 
repeticijos atsi- 

ketvirtadieni,

Lietuvis, Jonas Deltuva, gyv. 
prie 103 Place ir Kmerald avė., 
dirbo Bock Island 
lio šapose (124-tos 
Ashland avenue).

Darbe jisai palipo
vo ir nuvirto ant geležų. Sun
kiai susižeidė. Nužiūrima, kad 
perlaužta dešinioji ranka dvie
jose vietose ir perskelta galva. 

»:« * :!«
Pirmadienio rytų Shultze ba- 

kernės trokas važiavo 
105-tos gatvės ir Michigan 
Važiavo smarkiai. Troko 
tas pasiliuosavo ar tekinis 
lūžo, bet ratas pasileido
dėti į šalygatvį. Atsimušęs i 
lietuvio Daukanto bučernės 
siena, ratas pasuko atgal, į ki
tų gatvės pusę, ir kuone įva- jais. —Kliubietis,

ties 
avė.
ra-
nu- 
rie-

Sustok!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors šil
domąjį ar verdamąjį 
pečių, eikit į

NORTHWESTERN
Stove Repair Co

Pataisymo Dalys 
dėl

NAMŲ SAVINNKAI NEVILKINKIT
Siiinnžlnklt rovo Išlaidas, pašallnklt rupcAfhis ir l>č<lns »u rondatinlnkalti.
Jus esritt1 npHitlraiitlf nuo gaisro!
Kodėl neapsldraustl anrca nuo vlai) rcndaunlnkii ir Alalp su namu surlAtt) ne- 

smagumu. Tai kulnuos jums rmižhin kaip reniną I dienu. 
f.egallAki patarimai dyknl nariams visa laika.

5—30—«O D1ENV NOTOS RENDAI’NINKAMS DYKAI 
ATSIN'EAKIT š| APGARSINIMĄ 
PRIEŠ SPALIO 30 <1.. 1030 ir OAL- 
KITE 1 METŲ NARYSTE

NARIAMS.
NARYSTE >3 | MĖ
TIS. NĖRA KITI'

MOKESNI V

NARYSTE $3 | ME- 
Tl’S. NĖRA KITV 

MOKESNIŲ

City of Chicago Landlords Association
4050-09 SO. ASHLAND AVENUE. TEL. ROlLEVARD 787«

P-as L. Briimson, preziden
tas D? Luxe Motor Cab Co., 
sako, kad jie galės patarnauti 

j lietuviams taip, o gal ir ge
rinus, kurie tik reikalaus, nes 
jie dabar turi daugiau 

I negu pirma. Kiekvienam 
kiniui galės duoti greita 
n avima. —P. c

ROSELAND

karų, 
pašau- 
patar-

gražus ir

Blue Island 
labai gerų 
1 apsimai-

Pereitų nedėldienį, rugsėjo 
15 d., Golden stariečiai lošė 
beisbolą Blue Islande su Blue 

Lošimas buvo 
blikos susirinko 
Golden stariečiai

pralaimėjo, padarydami 6 prieš 
Blue Islaiųl 1L 
jauktais pradžioje 
pasisekimą turėjo:
nyme padare 4, antram — 2.
Stariečiai tik 3 apsimainyme 
gavo 1, bet 7 apsimainyme bu
vo susilyginę. Vienok, vėliaus 
Blue Island jauktas dar pada
rė 5 ir tuo budu liko laimėto-

RAUPLIŲ

M. J. Kiras Motor Sales 
Co., 3207-9 S. Halsted St. 
praneša, kad oficialis atida
rymas vedimui biznio par
davinėjime Chrysler ir Ply
mouth automobilių įvyks 
antradieny, Spalio-October 
1, 1929.

važiuodamas su 
automobiliu, tik- 

užsiganedinimą. 
automobiliai atsi-

žmogus 
Chrysler 
rai turi 
Chrysler 
žymi savo stipria konstruk
cija, greitu bėgimu ir gra
žumu.

Chrysler automobilių kai
nos yra sekamos: Modelis 
77 — $1595; modelis 70 — 
$1245; modelis 66—$995 F.

Plymouth automobilius, 
tai tikrai darbininkų auto
mobilius. Plymouth automo- 
biiai yra Chrysler Motor 
Car Co. produktas. Jie yra 
stipriai padaryti ir puikiai 
atrodo, jų kaina—$655 F. O. 
B. ir augščiau.
Atsilankykite ir apžiurėkit 

šiuos gražius ir gerus auto
mobilius ir pirkit vieną sau, 
visuomet džiaugsitės.

M. J. KIRAS
MOTOR SALES CO.
3207-9 So. Halsted St.

Pirkite Bankų Bonus 
Del Saugumo

Pirmo Morgičiaus Real Estate 6' '< Auksiniai Bonai 
pirkti iš šio DIDELIO WEST S1DĖS BANKO, tu
rinčio daugelio metų reputaciją dėl Saugumo ir Pa
tikimumo, visuomet yra GERAS INVESTMENTAS. 
Musų Auksiniai Bonai niekad nesvyruoja ir nepuo
la vertėje ir yra visuomet verti pilnos savo vertės, 
pridedant dar gerą 6% palūkanų pelną.

Ateikite šiandie ir pasitarkite su

Harold J. Beskin,
Kasieriaus pagelbininkas, 

Manažerius Bonij Department©.

The West Šiite Trust & Savings
BANK

Roosevelt Road at Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Turtas virš $14,500,000.00
VALANDOS: Subatoinis ir Utarninkais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki 3 v. po piet

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Specializuojasi ant nervų ligų.
2346 W. 69th St., Chicago, III.

Tel. Hemiock 1881
Baigės Naprapatijos Kolegijų 
Illinojuje. Jau 8 metai kaip 

praktikuoja Chicagoje.
Gydo su geromis pasekmėmis: reu
matizmą, širdies ligas, galvos, nu
garos, strėnų gėlimą, mirštamas 
ligas; be operacijos išgydo pene- 
saidę, goiterj, tonsilius. Eina ir į 
namus gydyti. Pasitarimai velti 

ir mandagus.
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 do piet, 6 iki 8 vak.
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VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

krautuvės Chicagoj
662 W. Roosevelt Road

176 West Lake
2355 Milwaukee

312 West 63rd

3209 E. 92nd Street

Street 
Avė.

Street

!3

I

California Vineyardists Association

ŽENKLAI PAŠALINAMI
Be skausmo

Nauju ir
Greitu
Metodu

Nebūkit visa, savo
Apjęamos, karpot

specialistų.
Jeigu esate auka eezema, spuogų, ar kitos chroninės odos ligos, 

• mes kviečiame jus dėl NEMOKAMOS egzaminacijos su musų spe
cialistais, kurie vartoja gydymui vėliausius Europos metodus. Ne
žiūrint ką jus bandėt ir kad negavot pagelbos, mes užtikrinam 
jums tikras pasekmes. Kainos yra labai žemos. Valandos 9 ryto iki 
6:30 vak. Nedėliomis 10 iki 12.

American Institute
720 State Lake Bldg. J90 North State St.
Telefon STATE 5156 Chicago, III.

amžių su sugadinta ir negražia oda.
ŽS 1 • » Lr* r 1 a > • ■ a 1 7L a > . ■ ~ X B 1 _ - — - -

Californijos Sulčių
Vynuogių Vartotojams:
Yra pilnai legališka sayo namuose pasigaminti

vynuogių sulčių, kurios nėra svaiginančios

Kad išaiškinti visus nesusipratimus apie vartojimą sultin
gųjų vynuogių, čia paduodame dali laiško, kurį Prohibicijos De
partamentas išsiuntinėjo savo specialiems agentams:

WraWaLE

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie nedali

mvt*OAATiHO

GOOD f O* TM< hOm*

MALT TONIS - EITRA PALE 
SPEC1ALIS ALOS

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 į. 

suteiktų tuomet pašaukite

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

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIRCO.

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbgr 1627

“Skyrius 29, Title II Nacionalinio Prohibicijos Akto autorizuo
ja neaprybotą gaminimą namuose nesvaiginančių vaisių sunkų 
trimis sąlygomis, būtent: (1) Kad tos vaisių sunkos turi būti ne- 
nesvaiginančiomis “in fact”; (2) Turi būti išimtinai vartojamos 
namuose; (3) Neturi būti pardavinėjamos ir pristatomos kitiems 
žmonėms, išėmus tuos, kurie turi leidimus išdirbinėti uksusą, 
ir gabenimas sultingųjų vynuogių (juice grapes), vynuogių sul
čių (grape juice) ir koncentratų vagonais ar kitaip, pardavimui 
tam tikslui yra pilnai įstatymiškas, ir jus todėl, jei tikslas ir 
mieris peržengti įstatymus nebus aiškus, neturit kliudyti gabe
nimui ar iškrovimui (kaip žymėjimas vardų pirkėjų, kada vyn
uogės atvyksta į terminalį marketą, etc.), negi jus negalite kliu
dyti tokiam gaminimui ir suvartojimui namuose, jeigu neturite 
patenkinančio įrodymo apie neteisėtą pardavinėjimą tokių ne
svaiginančių vaisių sunkų tokiuose namuose, ir įėjimas į gyve
namuosius namus dėl pastarojo tikslo turi būti padarytas su' bo- 
na fide kratos varantu”.

Ši asociacija yra pasiryžusi vykinti savo industrinį progra
mą su Prohibicijos Departamentu ir bus atsakominga už sunau
dojimą vynuogių iš savo išdalinimo narių.

Puikiausios Californijos sultingosios vynuogės dabar yra 
gaunamos visuose trekių marketuose ir yra geriausios kokybės. 
Derlius tečiaus yra mažesnis negu kuriais kitais metais ir pir
kėjai turi kaip galint greičiausia apsirūpinti, kad gauti gerą ko
kybę už žemiausias kainas.

Jus esate raginami pirkti sau Californijos sultingąsias vyn
uoges nuo išdalinimo narių šios asociacijos.
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SPEKULIANTAI.

New Yorko biržoj (Stock Exchange) bėgiu liepos 
mėnesio vieno šimto stambesniųjų korporacijų serai pa
kilo 4.7 nuoš. Tiksliau sakant, jų vertė padidėjo ant $1,- 
747,526,000. Tie patys serai per birželio mėnesį savo ver
tėj pakilo ant $1,175,798,000. Nuo 1927 m. gruodžio mė
nesio jų vertė padidėjo ant daugiau, negu septyniolikos 
bilionų dolerių. Jų dabartinė rinkos kaina siekia 40 bi- 
lionų dolerių.

Ką visa tai reiškia? Tai reiškia, kad trustų magna
tai ir biržos spekuliantai per pusantrų metų gali padi
dinti savo turtų ant septyniolikos bilionų dolerių, nedirb-
darni jokio naudingo darbo. Biržos spekuliantas per vie
ną valandą gali uždirbti daugiau pinigų, negu šimtas 
darbininkų ir farmerių per visą savo gyvenimą.

PRAMONININKAI IR DARBININKAI.

ANGLIJOS KOMUNISTŲ PARTIJA SMUNKA.

Amerikos Darbo Federacijos Statistikos Biuras pa
skelbė labai jdbmių davinių apie naują krypsnį pramo
nėj. Pasirodo, kad per šių metų pirmuosius šešis mėne
sius produkcija pasiekė aukščiausio laipsnio. Per tą lai
kotarpį fabrikantai padarė daugiau pelno, negu kada 
nors per šešis mėnesius.

Pažiūrėkime dabar, kas atsitiko su darbininkų už
darbiais? Ar darbininkams taip pat buvo “prosperity?” 
Toli-gražu iki to. Nekalbant jau apie tai, kad nedarbas 
vis dar tebesitęsia, reikia pabrėžti ir tą faktą, jog, ben
drai imant, darbininkų uždarbiai po truputį mažėja. Per 
gegužės mėnesį darbininkų įplaukos sumažėjo daug-maž 
pusantrų nuošimčiu. Vadinasi, mažesnis darbininkų skai
čius pagamina daugiau dirbinių. Fabrikantų gamybos 
išlaidos nuolat mažėja, kadangi vis daugiau ir daugiau 
įvedama automatiškų mašinų, kurios atlieka keliolikos 
žmonių darbą. Didžiosios korporacijos juo tolyn, tuo la
biau įsigali. Prieš tą jėgą darbininkai, farmeriai ir smul
kieji biznieriai turės atsispirti, nes kitaip jų padėtis at
eityj pasidarys dar blogesnė, negu ji yra šiandien,.

Anglijos Komunistų Partija visai baigia smukti. Na
rių ji turi labai mažai ir tie patys jau baigia nykti. Bet 
tragiilgiausias dalykas yra tas, kad tie revoliucionieriai 
nebenori . duoklių mokėti. Partijos organe “Workers’ 
Life” sekretorius yra priverstas štai kokį graudingą pa
mokslą pasakyti:

“Sekretoriatas peržiurėjo užvilktas duokles ir nesu
mokėtą prenumeratą už ‘Workers’ Life’. Mes galime tik 
tiek pasakyti, jog tokia padėtis yra tiesiog skandalin
ga. Mes esame pasirengę stvertis griežčiausių priemo
nių, kad taip daugiau neatsitiktų.

“Kuopos, kurios negali iš savo narių iškolektuoti 
duokles ir prenumeratą už ‘Workers’ Life’, Komunistų 
Partijai yra nereikalingos.

“Viena iš dviejų: arba mes esame rimti revoliucio
nieriai, arba ne. Apie tai pirmiausiai galima spręsti iš to, 
kaip mes atsiskaitome su partija duoklėmis ir laikraš
čio prenumerata.

“Trumpoj ateityj visos kuopos, kurios nėra atsiskai- 
čiusios su partija, gaus savo skolų sąskaitą. Jokis pasi
teisinimas nebus toleruojamas. Kuopos turės dėti visas 
pastangas, kad atsiteisti su partija arba prieš jas bus 
pavartotos griežtos priemonės.

‘‘Tą klausimą mes norime likviduoti kartą ant visa
dos. Mes nenorime tokių kuopų, kurios yra pasiryžusios 
mirti dėl revoliucijos, bet nenori pinigiškai atsiskaityti 
su partija”.

Vadinasi, Anglijos komunistų lyderiams pinigas pa
sidarė labai svarbus dalykas. Siųskite pinigus, sako jie, 
tai busite geri revoliucionieriai, o priešingame atvėyj 
mes nieko bendra su jumis nenorime turėti. Matomai, 
Maskva nebesiunčia pakankamai sandvičių, jeigu lyde
riai taip labai susirūpino duoklių kolektavimu. Po to, 
kai Anglijos komunistai praganė ir paskutinį savo at
stovą, t. y. neišrinko jį į parlamentą, tai Maskvos dėdės, 
tur būt, labai užsirūstino ir nutarė sumažinti anglų re
voliucionieriams “pajoką”. Taip dalykams esant jie da
bar stengiasi gvoltu iš eilinių narjų išreikalauti duokles.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Užsisakymo kaina;
Chicagoje — paštu:

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

Cbicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija - -------- 3c
Savaitei ___   18c
Mėnesiui_____  , , 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštų:

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 Mone>

Orderiu kartu su užsakymu.

“GELEŽINE FORMA”.

Revoliucijos Laimėjimų

“Vienybė” labai mandriai nušneka apie Lietuvos uni
versiteto uždavinius. Ji rašo:

“Na, o ar negera, jei Lietuvos universitete butų ge
ležinė forma, į kurią įdėtas jaunuolis, butų išspaustas 
pagal tos formos ir išeitų lietuvis, tautai vadas, discipli
nuotas, morališkas, kurio išmintim tautai butų galima 
savo gyvybę palaikyti ir gerovės atsiekti? Iki šiol uni
versitete buvo permažai disciplinos, o perdaug laisvės 
partijoms lizdus sukt”.

Šiandien visi išmintingi žmonės yra tos nuomonės, 
kad svarbiausias mokyklos uždavinys yra išauklėti lais
vus žmones, kurie mokėtų savistoviai protauti, o nebūtų 
papūgomis. Tuo tarpu “Vienybė” pageidauja “geležinės 
formos”, iš kurios studentai, kaip sūriai, išeitų visi vie
nodi. O kadangi “geležinės formos forma” priklausys 
nuo prezidento valios, tai visi Lietuvos universiteto auk
lėtiniai turėtų “išsispausti” į gerus tėvynainius; kitaip 
sakant, į demokratijos niekintojus ir fašistų garbin
tojus.

Dar'ne taip labai seniai kinietės darkė savo kojas, 
iš pat mažens laikydamos jas tam tikrose formose. Ta
tai jos darė tuo tikslu, kad kojos išsispaustų pagal tas 
formas ir neužaugtų didelės. Dabar “Vienybė” pageidau
ja, kad Lietuvos studentų protavimas butų surakintas į 
“geležinę formą”. Tai bent nuprogresavo!

Gynimas Latvijoje
kai bolševikai jau buvo apleidę 
didelę dalį Latvijos ir tvirtai 
tebesilaikė vien Rygoje, Liepo- 
juje įvyko pučas. Landvėras, 
geležinė divizija ir latvių galu
tinai reakcingieji sluoksniai nu
vertė Laikinąją Valdžią. Minis- 
teris pirmininkas Ulmanis ga
vo pasislėpti laive “Saratov”. 
Buvo areštuotas vidaus reikalų 
ministeris Valters, Tautos Ta
rybos vicepirmininkas, dabarti
nis valst. prezidentas Zemgals 
ir k. Landvėras sudarė savo, 
prielankų baronams “kabinetą”, 
kurio pryšaky pastatė žinomą 
dar iš 1905 metų reakcijonierių 
-rašytoją, liuteronų pastorių 
Andrievą Niedrų. Buvusioji 
vyriausybė išsislapstė ir paskui 
laivais persikėlė i Estiją ir 
šiaurės Latviją, kur bolševikų 
jau nebebuvo.

Raudonoji armija vis traukė
si, atiduodama laudvėrui mies
tą po miesto. Latvijoje prasi
dėjo gadynė, baisesnė nei bol
ševikų viešpatavimo laikais. 
Prisidengę kova su komunistais, 
baronai ir jų paklusnieji tarnai- 
landvėristai keršijo latvių tau
tai už menkiausias 1905 metais 
jiems padarytas skriaudas, žu
dymai, plėšimai, išžaginimai, 
kankinimai igyjo masinį pobū
dį. Raudonarmiečių tėvai ir gi
minės buvo iššaudomi ir iška- 
riami. Bet neužteko vien jų. 
Griežčiausioj i kova buvo at
kreipta prieš latvių inteligenti
ją ir demokratiją. Netaupė nei 
moterų, nei vaikų.

Tai dar buvo maža. Kai bol
ševikai 22 d. gegužės apleido 
Rygą baisiausioje panikoje, vie
toje pasiliko tik keletas ma
žiau žymių asmenų iš jų tarpo. 
Tuomet prasidėjo baisiausios 
skerdynės, kokių Ryga dar ne
buvo mačiusi. Vietiniai vokie- 
čiai-baronų šalininkai, o taipgi 
latvių tautos išgamos turėjo 
progos atsiskaityti su savo as
meniniais priešais. Kiekvieną 
nurodytąjį asmenį be jokio teis
mo sušaudė, žudymai įvyko 
gatvėse, praeivių aky vaizdo j e. 
Nelaimingos au^os kartais dar 
gyvos buvo spygliuota viela su
rišamos po keletą ir metamos 
nuo tiltų Daugiivon arba kana
lai). Karlais “komunistais” bu
vo palaikomi vyrai su ilgais 
plaukais, o moterys su nukirp
tais. Vien to užtekdavo, kad 
nepaklausius dokumentų nei 
pavydės, praeivis buvo vietoje 
sušaudomas arba nuduriamas. 
Provincijoje vietomis buvo pa
skirtos premijos už “bolševikų” 
galvas sumoje 100—150 osto 
rublių. Atsirado daugelis niek
šų, norinčių tokiu lengvu budu 
“pasipelnyt”, užtat 'delninei j aci- 
ja klestėjo kuopuikiausiai. Yra 
apskaičiuota, kad landvėras su; 
niedristais per pirmą savaitę po'

Surinkta 206,011 parašų.— Gy
nimas revoliucijos laimėjimų. 
—1919 m. įvykiai. — Ryga 
avantiūristų rankose. — Bai
sios skerdynės. —- Už kokius 
prasikaltimus žmonės buvo 
galabijami? — Liaudies pasi
ryžimas paėmė viršų.— Tei
sėtos valdžios atsteigimas. — 
Kova su bermontininkais. — 
Avantiūristų sumušimas. — 
Pamiklas tautos priešams ir 
jo susprogdinimas. — Dabar
tinė kova.

Keletą dfenų atgal rašiau, 
kad rinkimas parašų Latvijoje 
prieš įstatymą, duodantį land- 
vėristams žemę, susilaukęs ne
tikėtų rezultatų: surinkta vie
toj rekalingųjų 112,00Q net 
2Q6,011. Šios skaitlines privers 
pagalvoti ir keletą smulkiųjų 
Seimo frakcijų, kurios dabarti
niu metu remia valdžios koali
ciją. Jei jos norės būti kiek- 
nors atsakomingomis prieš sa
vo rinkikus, ir norės turėti kiek 
pasisekimo ir tolimesniuose rin
kimuose, tai noromis-nenoromis 
turės balsuoti už įstatymo at- 
mainymą, ir nedaleisti iki bran
giai kainuojančio visuotino tau
tos nubalsavimo-plebiscito.

Šioji kova už revoliucijos lai
mėjimus ištikro yra svarbesnė, 
negu jinai iš karto atrodo. Ka
dangi 1919 metų landvero “dar
beliai” su savo pasėkomis žy
miai palietė ir Lietuvos gyven
tojus, tai pravartu kiek arčiau 
pažiūrėti, /kas per vieni tie 
landvėrai.

1919 metais bolševikai buvo 
užėmę Rygą ir didelę dalį Lat
vijos. Laikinoji Latvijos val
džia ir Tautos Taryba parsi
kraustė į Liepojų, kuri raudo
noji armija nepasiekė. Ten ant 
greitųjų organizuotos latvių pir
mosios kariuomenės dalys ir vo
kiečių okupacijos kariuomenės 
liekanos, sujungtos j taip va
dinamąją “Geležinę Diviziją” 
padarė pirmą atsparą raudonų- 
jai bangai. Vietiniai vokiečiai 
taipgi ėmė organizuoti savo ka
riuomenę — Pabalti jos krašto 
Gynėjus (Baltische Landes- 
wehr). Nors, kaip jau sakyta, 
landveristų dauguma buvo Pa- 
baltijos vokiečiai, tačiau buvo 
jų tarpe ir vienas-kitas svetim
tautis, k. a. latvis, žydas, ru
sas ir 1.1. Jų vadovybėje buvo 
kųnigąikštis Livenas, vokietis 
von der Golc’as ir k. Karininkai 
buvo iš vietinių vokiečių baro
nų, kurių prieš karą Latvijoje 
apsčiai buvo, žodžiu, landvė- 
ras buvo tipingas reakcijos liz
das,, įsikūręs neva vien tik ko
vai su bolševikais, bet tikru
moje, kaip matyti iš tolimesnių 
įvykių, turįs dar ne vieną ki
tokį planą.

Balandžio 16, 1919 metais, 

Rygos užėmimo, jšgalabijo dau
giau žmonių, nei bolševikai per 
savo penkių mėnesių viešpatavi
mo laiką. Tiktai santarvės |- 
simaišymas kiek sušvelnino bal
tąjį terorą. Įsikūrė “teismai”, 
kurie tęsė pradėtas baisenybes, 
tačiau iš jų nasrų garantų pa
galba buvo galima išrauti vie- 
uas-kitas beveik jau pasmerk
tasis. Tokiu budu išsigelbėjo 
ir vienas-kitas latvių meninin
kas.

Nesnaudė ir nuverstoji val
džia*. šiaurės Latvijoje buvo 
paskelbta mobilizicija, ėmė 
plaukti savanoriai. Valdžia ne
turėjo nei ginklų, nei pinigų. 
Menkai apginkluoti ir aprėdy
ti, dažnai basi, nevalgę, vos 
pramokę ginklą vartoti, jaunie
ji kareiviai turėjo stoti prieš 
ketveriopai skaitlingesnį, gerai 
ginkluotą ir išmokintą landvėrą. 
Lygiai mėnesį po Kygos užėmi
mui, t. y. birželio mėn. 22 d. 
latvių entuziazmas padarė ste
buklų. Po trijų dienų mūšio 
prie Cėsų (Vendeno) buvo duo
tas galutinas, kaip tuomet at
rodė, smūgis baronų kariuome
nei. Latviai įturėjo gerą prity
rusi vadą—pulk liet. Ozolą. Pa
dėjo ir estai.

Po Cėsų mūšio landvėras ir 
Niedros “vyriausybė” skubiai 
apleido Rygą ir koncentravosi 
Jelgavoje (Mintaujoje). Santar
vė nustatė laiką, per kurį visos 
vokiečių kariuomenės likučiai 
privalo apleisti Latviją. Rygon 
grįžo senoji—Ulmanio valdžia.

Tačiau vokiečiai — laisvieji 
korpusai Brandis’o, Maltzahn’o 
ir k. vadovaujami ir nemanė 
apleisti Latviją. Jie kasdien 
manevravo nuo vieno miesto į 
kitą terorizuodami gyventojus 
ir rodydami, buk jie jau gabe
nasi. Rudeniop atsirado avan- 
turistas Bermontas, kurs iš Vo
kietijos belaisvių stovyklų pa
žadas ir grąsinimais atsigatle- 
no daugeli rusų ir kartu su vo
kiečiais pradėjo organizuoti 
savo gaują, pav^adiųęs ją Za- 
padnaja Dobrovolčeskaja Armi
ja. Savo tikšlti ji iškart pa- 
sistastė buk tai pereiti Latviją 
ir sutartinai su kitomis talt- 
gvardiečių gaujomis, k. a. Denį- 
kino, Vrangelo, Judeničo ir k. 
pulti bolševikus, kad atstačius 
Rusiją buv. caro valstybės ri
bose. Landvėras, kuris pasili
ko Rygoje ir dalinai bolševikų 
fronte, laikėsi resevuotai, bet 
buvo pasirengęs visam. 1919 m. 
spalių mėn. 8 xl. Bermonto gau
jos pradėjo pulti latvių kariuo
menę, kurios tose srityse buvo 
nedidelis kiekis. Dauguma te
bekovojo Latgali joj e su bolše
vikais. Spalių mėn. 9 d. ber
montininkams pavyko paimti 
Rygos dalį kairiajame Daugu
vos krante. Tačiau ir latviai 
per itų laikų sparčiai ėmėsi or
ganizuotis. Moksleiviai, stu
dentai, tarnautojai—seni ir jau
ni steigė partizanų burius ir 
kuopas ir kaip vienas stojo gin
ti iškovotąją demokratinę res
publiką. Teisingąjį reikalą gin
ti padėjo ir estai, taipgi San
tarvės karo laivai. Visti k Ryga 
buvo apgulta iki lapkričio mėn. 
11 d. Per tų laką plėšikų gau
jos —apart vetinių ir rusų, tai 
buvo daugumoje Vokietijos kri
minalistai, pasiryžusieji eiti 
prieš “bolševikus” ir užtat am
nestuoti kaip galėdami alino 
Latviją ir Lietuvą ir žudė bei 
kankino ramius gyventojus. Ta- 
čiaus pavykus juos sumušti 
prie Rygos 11-XI, jų <tarpe kilo 
ir moralis / pakrikimas ir nuo
latos latvių ir lietuvių spau
džiami, jie ėmė trauktis. Lie
tuvoje slapta kūrėsi šaulių ir 
partizanų būriai, kurie plėši
kus naikino be pasigailėjimo. 
Prieš visą kraštą jie atsilaikyti 
negalėjo. latvių kariuomenei 
juos sumušus prie Mintaujos 
21-XI, jie gavo galutiną smūgį 
iš lietuvių prie Radviliškio 22- 
23 XI. Už poros savaičių abu 
karštu apsivalė nuo moderniš
kųjų vandalų, kurie užu savęs 
paliko tik kraujo klanus ir 
rūkstančius griuvėsius.

Pradėjus Bermontui pulti Ry
gą, landvėras buvo nuginkluo
tas, ir lokiu budu jam nepavy

ko įsmeigti peilį latvių tautos 
ir kariuomenės nugaron. Pas
kui jisai buvo performuotas į 
13 Tukumo pėst. pulką ir pri
jungtas latvių kariuomenei.

Dabar, sukakus 10 motų po 
baisių skerdynių, vietiniai vo
kiečiai pastatė savo žuvusiems 
“broliams” paminklą, kurį ati
dengiant nei sykį nebuvo pami
nėta Latvijos respublika, nei 
sugiedotas himnas. Visos iš
kilmės praėjo šovinistiškoje 
dvasioje. Tačiau neužilgo ne
žinomi asmenys tą paminklą su
sprogdino. Matyt;, atsirado 
žmonių, kurie negalėjo pakęsti, 
kad šalę žuvusių nepriklauso
mybės kovotojų garbinami jų 
žudytojai. Apart paminėto į- 
statymo, kuris landvėristus sta
to i vieną kategoriją, su 1905 m. 
revoliucionieriais, išsivadavimo 
kovų dalyviais ir Lačplėšio or* 
deno kavalieriais, vokiečiai išsi
derėjo iš valdžios lėšų dar net 
4900 latų susprogdintojo pa
minklo atnaujinimui. Tačiau pa
kėlus latvių demokratinei vi
suomenei didelį triukšmą, jie 
nuo minėtos sumos atsisakė.

Parašų rinkimas ėjo' begalo 
gyvai. Kad nedarbymetė ir 
trumpas laikas —4—25 rugp., 
tai butų surinkta žymiai dau
giau. Rinkimo iniciatoriai—Sei
mo socialdemokratų frakcija. 
Apart jos dar smarkią agitaci
ją vedė atsargos karių sąjun
gos—nuo kairiųjų iki pat deši
niųjų. Liaudis jungėsi savo 
reikalų ginti lygiai kaip ir 1919 
metais.

Štai puikus pavyzdys, kaip 
demokratinėje valstybėje apgi
nama revoliucijos laimėjimai. 
Skaitlinė 206,000 kalba už sa
ve ir su ja negalima nesiskai
tyti.—Skaramušas.

ĮVAIRENYBĖS
Gyvačių antplūdis 

Estijoje
Iš Talino praneša, kad dėl 

šių metų vasaros karščio atsi
rado daugybė gyvačių. Kas
dien pranešama apie nelaimin
gus atsitikimus. Gyvatės jau 
sukandžiojo daug žmonių. .La
biausiai daug gyvačių atsirado 
Eželio saloje.

Rado 70 deimantų pau
kščių viduriuose

Didelis sujudimas kilo paukš
čių medžiotojų tarpe, kai jie nu
šovę du srausu, pietinėj daly 
Kalahari dykumų, jų viduriuose 
rado 70 deimantų. Manoma,
--------- ,-------------------- -  
z*”"  ■".■■■ —— —   '"r.1 -

Tčmykite
1) APDRAUDA (Insurance« Nuo 
Ugnies, Langu, Automobiliu; Gy
vasties (Life) kr kitokią atlieku 
per dideliąs ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL E STATE: Turiu gtr> 
bargeną visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1719 So. Malsted 81 
lel. itooee eit W

■.........    ' " ■ ■■■■■ ■ »T,/
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MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedelioj ir Panedėly, 
Rugsėjo 22 ir 23

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“Olose Harmony”
dalyvaujant

Charįes (Buddy.) Jtogers ir 
kiliems žymiausiems 

artistams.
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija. 
Kalbančios žinios.
Šiandie “Drag”

šeštadienis, Rūgs. 21, 1929 -—■4 .. .......... . .. .... .... ... ...  
kad šie du paukščiai kiek laiko 
atgal vafkščioją Namaųaland 
apylinkėse, kur spėjama esą 
daug deimantų. Be kito maisto 
jie sulesė ir deimantus. Po šio 
radinio medžiotojai dar su di
desniu godumu šaudys šiuos re
tai kur randamus paukščius.

—V.

Požeminiai koridoriai 
; Vilniuje

Bckasdami žemę Katedros 
aikštėj, darbininkai užtiko po
žeminį koridorių, kuris eina Ge
dimino kalno kryptimi. Pože
minio koridoriaus plotis — 7 
metrai ir jis gana aukštas. Tuo 
tarpu jis yra vandens apsem
tas. Koridoriui -ištirti, reika
linga išpompuoti vanduo ir pra
vėdinti jį, Spėjama, kad šis 
koridorius buvo Lietuvos kuni
gaikščių naudojamas kaipo po
žeminis susisiekimas. Yra da
vinių manyti, kad koridorius 
buvęs iškastas po pilies rūmais.

Žymus agronominis 
išradimas

Sovietų agronomas Lysenko 
paskelbė išradimą, kuris, spe
cialistų nuomone, turi didžiulę 
reikšmę žemės ūkini.

Lysenko nustatė, kad augalai 
turi tam tikrą augimo laiko
tarpį, kurio metu reikalauja tik 
nedidelio drėgnumo ir neaukš
tos temperatūros. Lysenko pa
darė vykusį bandymą dirbtiniu 
budu paruošti grudus sėjai nu
rodytuoju jų augimo periodu. 
Rezultate žiemkenčiai kviečiai, 
pasėti pagal Lysenko metodą 
gegužės 1 d., liepos 14 d. jau 
prinoko ir davė derliaus 2,5 to
nų nuo hektaro. O kviečiai 
pasėti*tuo pačiu laiku paprastu 
budu ir vienodomis kitomis są
lygomis, dar neprinoko ir, ma
noma, kad duos tik vieną toną 
iš ha.

Lysenko išradimo dėka gali
ma bus žiemkenčius javus sėti 
pavasari ir nuimti derlių tais 
pačiais metais ankščiau papra
sto laiko.

TIK-KĄ
Atėjo Kultūra No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE '

Kaina 45c

Lietuvos Laisves 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Strecls
'■ 1,1 ........... ■ ------- --

Nedelioj ir Panedėly, 
Rugsėjo 22 ir 23

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“The Gambkrs"
dalyvaujant

H. B. Warner, Lois Wilson, 
Jason Rabards, George

Favrcett
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Šiandie “Bkjckade”

Garsinkites Naujienose
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and Mortgage kompanijos ofi
se, 701 North Michigan Avė. 
Banditas pelnė $2,200 vertės 
graznų ir $62 pinigų.

Dar du pasigavo
“raidui”

gėsi juos nubausti paskilbusiu į 
gengsterių budu—sušaudymu.

Ieško paskolos

F " ........   ——   .1 "T*"' 11

Nupuolė 40 pėdų; sveiki

Bus atstatytas senas 
trobėsis

South Parkų taryba priėmė 
kontrakją atnaujinti Fine Arts 
trobesį, kuris randasi Jackson 
gatvėje. Darbas kaštuos 
700,000. Tas trobėsis, tai 
nas likučių nuo 1893 metų

Dvi moterys ir vienas vyras 
i važiavo automobiliu. Ties kana
lu prie Dempster gatvės, auto
mobilis, išvertęs barikadą gat
vėj, nupuolė 
nalo kranto, 
Važiavusieji 
sužeisti.

ant sanitario ka- 
40 pėdų žemyn, 

išlfko gyvi ir ne-

Ties 42-ra gatve ir So. Park- 
way keturi ginkluoti vyrai iš
traukė iš automobilio du vyru ir 
įsodino į Codillac’ą, kuriuo jie 
patys važiavo. Policija, kaip 
vakar, laukė žinių apie suradi
mą dar dviejų lovanų suvarsty
tų kulkomis. Ji nužiūri, kad

Kad užmokėti algas pavieto 
tarnautojams, p. Cermak, pa
vieto tarybos pirmininkas tu
rėjo konferencipą su advokatu 
Šilas Stravvn. Klausta advokato 
nuomonės, ar negalima užtrauk-1 
ti paskolos pas bankininkus pa-

gengsteriai, prievarta įsodinda- vieto tarnautojų algoms išmo- 
mi savo autan du vyrus, ren- keti.

Pelningi Investmentai į Nuosavybes,
Jie auga diena ir naktį kada mes miegąm ar žaidžiam 

Neapsakyti pelnai ir ateitis užtikrinti naujoj 
z Lietuviu kolionijoj vadinamoj

CHICAGOS ROJUJ
$2,- 
vic-
pa- 
At-

statytame trobesy bus Rosen- 
waldo industrinis muzejus.

Organizuoja kandidatų 
sąrašą teisėjų vietoms
Nesenai buvo paskelbta, kad 

sudarytas tapęs vadinamas ko
alicinis sąrašas kandidatų j 
teisėjus lapkričio menesio rin
kimams. Kadangi dvi stambio
sios partijos pastatė bendrus 
kandidatus, tai nepriklauso
miems Mino tų partijų politikie
rių asmenims išrodė nesama 
jokios galimybės stalyti kitus 
kandidatus ir išrinkti juos tei
sėjais. Vienok būrys žymių Chi
cagos advokatų nutarė statyti 
rinkimams nepriklausomą ti
kėtą. Tai bus advokatų tikėtas. 
Kandidatų sąrašą jie žada pa
skelbti vėliau.

Žuvo automobilio 
laimėj

ne-

Traukinys užmušė Stepą 
isczek, 16 metų, gyv. 4747

St., ir Juozą K ra-, 
metų, gyv. 474 1 S. j 
Jie pasiėmė iš ga- 
apdaužyta automo-

S. Loomis 
marskį, 14 
Loomis Si. 
ražo seną,
bilį, kuris priklausė Olto Kra- 
marskiui, vieno užmuštų jų •bro
liui, ir leidosi kelionėn visu 
smarkumu. Privažiavo geležin
kelio bėgius. Geležinkelio sar
gas mėgino sulaikyti vaikėzus, 
ba traukinys buvo nebetoli, i 
Vaikėzai tečiaus nesustojo, 
bandė “subytyti” traukinį, 
nesubylijo ir žuvo.

Jie |
Bet

Reikalauja piktžoles 
piauti

Du savasties valdytojai tapoĮ 
nubausti kiekvienas po $5. Jie' 
kaltinti tuo, kad nenupiovę ar 
nenukapoję žolių (vveeds) ant! 
lotų, kuriuos valdo. Trylikai 
kitų bylų atidėta. Nubaustieji 
lotų savininkai yra: Fanic Bar-į 
nett, turinti lotus 2200-6 De-1 
von Avė., ir Michael Razenski, 
turintis lotus 3148-52 Elston! 
Avė. Patvarkymas, kuriuo re-Į 
miantis buvo bausmė uždėta, ta
po išleistas pereitais metais, I 
kaip viena priemonių kovai su

Holdopas ofise

De
Cabs

I

Paskelbia

Išpirkimą ir Paėmimą

Atlantic Cab Co

Whitehall 770#$

6 Tr«in»

n

w-l

CO. į

o 
1 n

k.
°o

SPRING 
FOREST. Ii

S.P.Kazwe//G.
Archer Are ff .

JAU ŠIMTAI LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ NUSIPIRKO ČIONAI LOTUS, PASISTATĖ SAU NAMUS 
ir dabar gyvena kaip Rojuj. | darbų nuvažiuoti i Chicagų užima tik 30 minutu geležinkeliu arba 
gatvekariu, ir naudojasi visais miesto patogumais, gasas, elektra, mokyklos, krautuvės ir gatvės 
ištaisytos. *

S. P. KAZWELL & CO.

Archer Avenue ir Spring' Street 
SPRING FOREST, ILL.

apie Va mylios į pietvakarius nuo Kean Avė. Patėmykit musu sainus

uxe

Atlantic Cab Co., kuri per daugelį mėty ke
bais aptarnavo lietuvius, dabar susijungda
ma su DeLuxe Cabs galės duoti aptarnavi
mą visame mieste.

Atlantic Cab Co. yra lietuvių organizacija, 
lietuvių operuojama ir mes pasitikime, kad 
ir toliau užsitarnausime jūsų patronavimo 
ir išlaikysime jūsų pasitikėjimą.

Crawford 1200 greitai 
bus permainytas į

Banditas padare holdopą Al- 
bert Freed, menedžerio ir savi
ninko United States Finance

Chicagos Didžiausia Uninė Taksikabų Kompanija

Spring' Forest, Illinois 
(Pirmiau vadintas WILL0W SP1UNGS)

SUBATOJ ir NEDĖLIOJ,
Rugsėjo-September 21 ir 22 d.
Bus negirdėtas išpardavimas didelių lotų su miškais ir 

kalnais, už labai žemą kainą,
Kurių jau daugiau niekad taip pigiai nepirksite. Daržovėms Lotų kaina dabar tik 
$300 ir aukščiau. $100 įmokėti, $10 į mėn. 50x160 pėdų ketvirtdalis akro Lotai $850. 
$150 įmokėti, $15 į mėnesį. Bizuies Lotai : ant 87-tos gat. ir Archer Avė. gatvekarių 
linijos $1650 tik mažą dali įmokėti, likusius 5 metams išmokėjimais.

JUMS NEREIKIA NĖ Į FLORIDĄ, NĖ Į TEXAS VAŽIUOTI, — čia prie pat Chica
gos randasi puiki vieta. Arčiausi ir pirmutiniai kalnai nuo Chicagos' žemumos, aukšta 
ir sveika vieta gyvenimui miškuose, aplinkui apsupę Forest Preserve Parkės, tai yra 
tikras ROJUS.

ATMESK VISKĄ—ATVAŽIUOK PERSITIKRINTI.

CHICAGO

(S. P. Kazlauskas ir Kazwell tai ta pati ypata)

2839 W. 63rd St., Republic 8899
Subdivision Ofisas

Garsinkites NAUJIENOSE



BUDRIU AS

rūmas

Geras Patarnavimas

DIDELIS BANKAS

Jiįs Dar Turite Užtektinai Laiko įsivesti Apšildymą i
Savo Namus Pirm Negu AteisATINGCOMP

Tikrieji Šalčiai

mus

Tai štai kodėl musą Kompanija išaugo iš mažo štorelio j vieną didžiausių apšildymo ir plumbingo kompanijų Chicagoje

M. LEVY

VARDAS

ADRESAS

TELEFONAS

HICAGOS
ŽINIOS

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 
nystės 
nervinio 
duriai 
no

pasirodytų visai nepatenkinanti, jūsų pinigai bus sugrąžinti, arba tas dalykas bus

Kada jus nusitarsite ateiti pas mus, būtinai pasidairykite dėl tikro vardo ir vietos. Mes ūžimam naują dviejų aukštų namą (mūrinį) tarp 22 ir 21 gatvių State 
gatvėj, rytinėj gatves pusėj.

SULTINGOSIOS VYNUOGfiS JAU 
MARKETE; VAISIU SUNKU 
VARTOJIMAS IŠAIŠKINTAS

Pinigų Siuntimo Skyrius at
darai kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Veikite greitai pašaukdami musą ofisą arba ateikite į musų storą ir palikite užsakymą. Mums ima tik savaitę laiko, kad įvesti apšildymą. Mes turime užtektinai 
boilerių ir radiatorių, kad aprūpinti jus, taipjau 80 gerų ir kompetentiškų steam fitterių. Jeigu yra abejonė dėl pitiigų, tai mes parodysime kaip jus galite įsivesti 
šilumą į savo namus nesutrukdant kitų savo kasdieninių reikalų. Jus galite įmokėti kiek pajėgiate, o likusius išsimokėsite nedidelėmis dalimis.

'Model 92—$167.50 be tūbų
Model 91—$137.50 be tūbų

Model 181 kombinacija $265 be tūbų

(civil 
džia- 
sako- 

$2,140

Be jokių pareigų, meldžiu prisiųsti ekspertą inžinierių apskaičiuoti ir 
suteikti visas žinias apie apšildymo plantą mano namuose.

Ateikite tuo jaus, arba pašaukite mus telefonu ir mes prisiusime savo inžinierių smulkmeniškai išaiškinti kaip jus galite tą padaryti (turėti šilumą į laiką), 
arba jeigu jus norite patys įsivesti šilumą, tai musų inžinieriai padarys dėl jus visus braižinius ir taipgi paskolins visus reikalingus atlikimui darbo įrankius, 
visiškai dykai. Bet neatideliokit ilgai, kadangi žiema jau visai prie durų. Jus nieko nelaimite laukdami.

Didžiausias Majestic Pardavėjas 
Chicagoje; kas utarninkas 8:00 vai. 
vakare Budrikas su “Naujienomis” 

surengia Lietuvių Valandą iš 
Radio Stoties W. L. S.

Reikalinga šunų gau 
dytojų

Mes taipgi turime pilną pasirinkimą visų plumbingo medžiagų už didelį sutaupimą kainose. Taipgi gerus plumbenus sudėti.tas medžiagas už žemas kainas. Pasi 
žiūrėkite pirmiau pas mus pirm negu pirksite kur kitur ir mes įrodysime, kad ką mes sakome šiame laikraštyje yra pilnai teisinga.

Sunkiai sužeista Maciūnas ir 
moteriškės. Kiek lengviau Gol- 
manas ir juodveidis, važiavęs 
kitu karu.

Musų biznio obalsis yra: “kiekviena prekė, kokią jus perkate 
apmainytas visiškai dykai.”

Sužeistas lietuvis auto 
nelaimėj

Jo stiprumas tapo įrodytas jo rekordu 
nuolatinio augimo per visą ketvirtdalį 
šimtmečio. Dabartinis turtas viršija 
$17,000,000.

Kostumieriai pasakoja, kad jie mėgsta 
musų patarnavimų ir jie turbut taip 
mano, nes jie nuolatos atsiveda i čia 
ir savo draugus.

Naujas Elektrikinis Radio labai gra 
žaus balso.

Gerai kai kada nerviš 
kam būti

202
Pradžia nuo 2 vai
(Chicago day light saving time)

Bus malonų pasiklausyti kiek
vienam linksmos muzikos, gies
mių ir kalbu.

miškas, ir jus todėl, jei tikslas ir 
mieris peržengti įstatymus nebus 
aiškus, neturit kliudyti gabenimui ar 
iškrovimui (kaip žymėjimas vardų 
pirkėjų, kada vynuogės atvyksta į 
terminalj marketą, etc.), negi jus 
negalite kliudyti tokiam gaminimui 
ir suvartojimui namuose, jeigu ne
turite patenkinančio įrodymo apie 
neteisėtą pardavinėjimą tokių ne
svaiginančių vaisių sunkų tokiuose 
namuose, ir įėjimas j gyvenamuosius I 
namus dėl pastarojo tikslo turi būti' 
padarytas su bona fide kratos va- 
rantu”.

Kalbės S. J. BENECKAS
Adresas laiškams: The Watch 

Tower Radio W-O-R-D, Webster 
Hotel 2150 Lincoln Park VVest, 
Chicago, III.

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

socialiu ligų, viduriu ir 
pairinio srityse. Jusu vi- 

yra budavotojai jūsų ku- 
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 Harrison 1950

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

Lengvais išmokėjimais po $2.00 i savaitę 
I

Jos. F. Budrik,inc.

Musų South Chicago skyrius randasi 
9300 Commercial Avė.

Tel. Saginaw 4847

Miss Vicoria Vascha, 21 me
tų, stojo prieš šviesų teisėjo vei
dą municipaliam teisme. Kaltin
ta ji nesustojus prie šviesos 
“stop”, kada važiavo automobi
liu. Policininkas, pasigavęs 
taksikebą, pasivijo ją tik už ke
lių blokų. Teisme panaitė Vik
torija pasirodė taip susinerva
vusi, kad ir teisėjas pastebėjo. 
Mergina aiškinosi teisėjui, kad 
taip išsigandusi besivejančio 
policininko, jog ne nemaniusi j j 
buvus policininku. Teisėjas, iš
klausęs jos paaiškinimą, pa
reiškė: Jeigu tamsta buvai taip 
susinervavusi vakar, kaip da
bar, tai ne stebėtina, jog nepa
žinai policininko uniformos. Pa
naikinta byla.

“Skyrius 29, Title II Nacionalinio 
Prohibicijos Akto autorizuoja neap- 
rybota gaminimą namuose nesvaigi- 
nančiti vaisių sunkų trimis sąlygomis, 
būtent: (1) Kad tos vaisių sunkos 
turi būti nesyaiginančios “in fact”; 
(2) Turi būti išimtinai vartojamos 
namuose; (3' Neturi būti pardavinė
jamos ir pristatomos kitiems žmo
nėms, išėmus tuos, kurie turi leidi
mus išdirbinėti uksusą, ir gabenimas 
sultingųjų vynuogių (juice grapes), 
vynuogių sulčių (grape juice) ir kon
centratų vagonais ar kitaip, parda
vimui tam tikslui yra pilnai jstaty-

Automobiliu važiavo James 
Maciūnas, 2005 Canalport Avė., 
Elizabeth Barlow, 20 m., gyv. 
713 VVest Fred St., Whiting, 
Ind., ir Mrs. Phylis Niegs, 24 
m., gyv. 9753 Colfax Avė. Autą 
valdė Stanley Golmanas, 836 
VVest Cullerton St.

Ties Drexel boulevard ir 45 
gatve jų karas susikūlė su ki
tu, kur j valdė McKiver Sanders, 
negras, gyv. 52^8 S. Parkway.

Peoples J^ational Pank
Į and ^rust Company 

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Mes turime salesmanus, kurie kalba lietuviškai 
Atdara vakarais iki 8 vai. Nedėtomis iki 1 vai. p. p.

Telefonai Calumet 0642-0643-0644-0645

Paskelbta ekzaminai 
service) norintiems gauti 
bą gaudyti .šunis. Alga, 
ma, trečios gaudytojui 
metams; pirmos klesos gaudy 
iojas, alga $2,500 metams.

Sultingosios vynuogės, iš saulėtųjų 
vynuogių laukų Californijos, jau yra 
gaunamos didesniame kiekyje Chica
goje. Atvežamos vynuogės yra ge
ros kokybės ir tuoj išperkamos, dė
lei to, kad šiemet derlius yra daug 
mažesnis, negu pernai.

California Vineyardists Associa- 
tion, kuri apima didelę dalį Califor
nijos vynuogių augintojų, kooperuo
ja su pirkėjais. Tapo paskelbta, kad 
organizacija vykins savo industrini 
programą su Prohibicijos Depart- 
mentu ir bus atsakominga už jos iš- 
dalinimo narių vynuogių sunaudoji
mą.

Asosiacija taipjau sako, kad siun
timas sultingųjų vynuogių, sulčių ir 
koncentratų yra pilnai legalis ir 
prohibicijos agentai nekliudys siun
timui ir pardavimui, kaip surašinė- 
jant vardus pilkėjų vynuogėms atė
jus į terminalj marketą, jei bent tik 
butu aiškus noras peržengti įstaty
mus. Tas pareiškimas padarytas 
pasiremiant sekamu Iždo Depart- 
mento Prohibicijos Skyriaus laišku 
prohibicijos administatoriams:

3417-21 South Halsted Street
Telefonas Boulevard 4705

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

Išmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėju labai reikalauja 

Dezaininimas ir siu- 
y j vi,nas skrybėlių mo- 

$25—$50 į sa- 
vaitę.

Hf Musų lavinimas pri-
rengia jus vietai į 
trumpą laiką, die
nomis ar vakarais. 

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

Fashion Millinery School 
190 N. State St. kampas Lake St.

M. J. Kiro nauji mūriniai 
namai Bridgeporte puošia šią 
apiclinkę. Nusipirkę vieną iš 
jo statytų namų—laim^sit.

Nors daug yra pristatyta į- 
vairių namu Chicagoj, bet to
kių namų kaip M. J. Kiro, ki
tur nerasite. Tie namai yra 
moderniški visais atžvilgiais ir 
yra parduodami labai prieina
ma kaina. Jus galit Įmokėti tik 
$1,500 ir kraustytis į nuosavą 
namą, o likusią dali pinigų iš
mokėsite rendomis.

Namų kaina Bridgeporte la
bai kyla, žmogus nusipirkęs 
tuojau čia sau namą—laimės.

(Apg.)

Biblijos Studentai 
e

Turėsime gražų programą 
per Radio

Nedėlioj,
Rugsėjo 22 d. 1929

Iš stoties The Watch 
Tovter Radio

W-0-R-D, 
Chicago, III.

meters, 1480 kilocykles 
iki 4 po pietų, ant kampo

g^’47th St. ir Ashland Avė 
[i Gerai nomas bankas tarpe lie 
J Ji p,-tuvių visoj Amerikoj savo stiprw B|i|į mu ’r I?eru patarnavimu.

Saugumas
• Saugumas šio banko yra žinomas per 
daugelį metų. Jis pasidarė dar žino
mesnis po to, kaip šis bankas patapo 
nacionaliniu banku.
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CHICAGOS 
auras
ČIKAGA

Kai kas iš Čikagos praeities 
ir dabarties

Pirmos:«3s mokyklos

Pirmoji mokykla, apie kurią 
žinoma, Čikagoje buvo “atida
ryta” tuoj po Kinzie šeimynos 
pasirodymo. Mokinys buvo Ro- 
bert Kinzie, Jono Kinzie sū
nūs, o mokytojas — Robert 
Forsyth. Kaip ten Kinzie ra
kanduose surasta elementorius, 
ir imta mokinti pagal ji šešių 
metų sūnų Robertų. Bet var
giai mes pavadinsime tokį mo
kymų “mokykla”, ši “mokyk
la”, galima sakyti, buvo pana
ši toms “mokykloms”, kurias 
ne vienas lietuvių yra “lan
kęs”, kai motina sukdama verp- 
tuvą (kalvartą) mokino mus 
abėcėlės.

1839 metais tūlas Frobes ati
darė mokykla, kuri jau buvo 
panašesnė i mokyklą. Ją lan
kė 25 mokiniai. Antrasis žino
mas Čikagos mokytojas tai 
John \Vatkins. Įsteigė jo mo
kyklą (’ook pavieto komisio- 
nierius Bichard Hamilton 1832 
metais. 1833 melais Čikagon 
atvyko p-lė Eliza Chappel, ku
ri atidaro taipgi mokyklą.

Bet visos los mokyklos palai
kyta privačiais pinigais. Vie
nok greitai |>-lė Chappel mo
kykla tapo viešoji mokykla, 
kuomet pavieto komisionieriai 
paskyrė pinigų mokyklai užlai
kyti. Taigi ir duodama p-lei 
Chappel kreditas, kaip pirma
jai Čikagos mokyklų mokyto
jai.

Pradžioje mokyklos tilpo ku
rioje nors nusamdytoje gryčio
je. Tik 1835 metais John 

- AVright pastato trobesį specia
liai skirtą mokyklai. Metais 
vėliau, t. y. 1836 m., p-lė Wil- 
lard atidarė pirmąją mokyklą 
mergaitėms. Užsiliko jos laiš- 
kas, rašytas draugei rytinėse 
valstijose, kuriame ji sako, 
kad turinti 10 mokinių, norin
čiu mokvtis muzikos, ale beda 
esanti ta, jog nesulaukiama 
piano, kuris esąs užsakytas'at
gabenti Čikagon iš rytinių val
stijų.

Iki 1836 melų Čikaga netu
rėjo dar nė vieno piano.

Mokyklų žemė pardtota
1787 metų patvarkymu, ku

ris lietė vadinamų šiaur-vaka- 
lių teritoriją, žemė buvo išda
linta i miestelių sodybas (lo\vn- 
ships). Kiekviena sodyba apė
mė 6 ketvirtainių mylių plotą. 
Kiekviena sodyba padalintai 
dar į 36 sekcijas — po vieną 
ketvirtainę mylią sekcija.

Ir mokykloms paskirta buvo 
sekcija No. 16. Čikagoj ši 
16-toji sekcija užėmė plotą 610 
akrų ir jos ribos buvo tokios: 
12-ta gatvė (dabar Roosevelt 
road), State, Madison ir 1 lais
tei! gatvės (kaip jos pavadin
tos šiandien).

1833 metais, penkių dienų 
aukcione, iš los žemės parduo

a

PADĖKAVONE
A. A. AUGUSTINAS ANT1KAUSKIS, kuris mirė rugsėjo 13 

dieną 1929 ir palaidotas tapo rugsėjo 17, o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį Į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tar
po, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms 

. ir suteikdsiems vainikus draugams. Dėkavojame musų dvasiškam 
tėvui, Kun. \Krušui ir jo asistentam, kurs atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielą; dėkavojame graboriui A. Masalskiui, dėkavo- 

ie grabnešiam ir visiems, kurie palydėjo į kapines, sudarydami 
didelį automobilių skaičių, ir pagalios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylimas Augustinai 
sukome: ilsėkis šaltoj žemeje.

Nubudę liekame, >
MOTERIS. SUNAl, DUKTERYS ir visi GIMINĖS.

Prierašas. Kūnas A. A. Augustino tapo padėtas kapinių ko
plyčioj iš priežasties, kad sūnūs Juozapas nesuspėjo atvykti iš Ka
lifornijos. Rus palaidotas šeimyniškame lote panedėly, rugsėjo 23 
d., 11 vai. ryte. Visi giminės pagal išgalę prašomi dalyvauti.

ta G2-1 akrai už $3,863. Vie
nas akras šios žemės, viduti
niškai imant, parduota už $6.72.

šiandien ta žemė kainuoja 
inilionus ir milionus dolerių. 
Tik, žinoma, ji nebepriklauso 
mokykloms. Nereikia manyti, 
kad mokyklų žemė parduota 
“švindelio” sumetimais. Tais 
laikais gauta už tą žemę kai
na skaitėsi gera, peticiją par
duoti žemę pasirašė 95 nuo
šimčiai visų turėjusių teisę bal

suoti piliečių.
Ugnegesių departamentas

1834 melais, galima sakyti, 
! buvo pradžia Čikagos ugnega- 
j šių departamento. Pirmiau, kai 
į kildavo gaisras, lai kas nutvė
ręs viedrą bėgdavo gesyti. O t, 
kaip Lietuvos kaime da ir šian
dien daroma. Bet 1834 metais 
miestelis padalinta į ugnege- 
sių vardas. Viršininkas gais
rui gesyti buvo tas, kuris ko
mandavo vardą, kame gaisras 
kilo. Jei kas neklausė jo įsa
kymų, tai bausta tokį $5 pa
baudos.

Vanduo
Miesteliui augant, pradžioje, 

vanduo semta iš ežero. Kubi
lais, kuriuos vežta dviem ra
tais (bosais), vežiota vanduo 
“rezidencijoms” ir krautuvėms. 
Mokėti už vandenį teko nuo 5 
iki 10 centų bačkai.

1831 melais miestelio tėtu
šiai užgyrė projektą kasti šu
linį. Jis ir iškasta. Darbas kaš
tavo didoka anais laikais mies
tui sumą — $95.30. Bet grei
tai pasirodė, kad ir šulinio ne- 
ištenka. Taigi 1835 metais su
organizuota kompaniją vande
niui iš ežero pumpuoti. /

Del 1837 metų piniginės pa
nikos (arba krizio) kalbama 
kompanija nepradėjo veikti net 
iki 1812 metų. Pastatyti šią 
pu m pa kaštavo, kaip dėl anų 
laikų, didelė pinigų suma — 
net $24,000!

Vandeniui pumpuoti stotis 
pastatyta prie Michigan ežero. 
Dvi cisternos padirbta, kurių 
kiekvienoj tilpo i>o 1,250 •bačA 
kų vandens; cisternos buvo iš
keltos taip aukštai, kad van
duo galėjo pasiekti antrą namų 
aukštą. Vanduo bėgo požemi
nėmis medžio dūdomis.

Laikraščiai
Pirmą laikrašti ėmė leisti 

John Calhoun. Jis buvo ir re
daktorius, ir leidėjas, ir kar
tais zeccris. Laikraščiui var
das duota — Chicago Demo- 
erat. Pirmas jo numeris išėjo 
lapkričio mėnesio 26 dieną 
1833 metais. Tai buvo keturių 
puslapių šešių spalių “produk-

1 METU SUKAKTUVĖS
J1E VOS J UOZ AP A V1ČIE N ĖS

(po tėvais Karsakytė)

Atmindamas savo mielą mo
terį ir brangią motinėlę, užpra
šome ant Šv. Mišių, Gimimo 
Panelės šv. bažnyčioj. Atsi
bus rugsėjo 24 d., 7:30 v. ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti, pamaldose.

Antanas Juozapavičius. 

tas”. T. O. Davis išleido 1'835 
melais antrą laikraštį — Chi
cago American.

Pramones pradžia
Minėta jau buvo, kad Čika

ga apie 1830 metus pradėjo 
sparčiai augti. Reikėjo mate- 
riolo statybai. Taigi atsirado 
keletas lentų plovyklų. 1833 
metais Tylcr ir Blodgelt ati
darė pirmą plylinyčią. Ir vie
na pirmųjų muro rezidencijų 
Čikagoje buvo Tylerio namas 
— pusantro aukšto ir 20 per 
20 pėdų. Nedidelė troba, bet 
tuolaikinei Čikagai ji išrodė 
papuošimu! 1834 metais Briggs 
& Kumprey ėmė dirbti ratus. 
Pirmoji faundrė uždėta 1835 
metais. Regis 4886 metais 
Pierce ūme kalti plugus, tiks
liau pasakius, arklus. Tais pa
čiais melais Ne/w Yorko kom
panija atidarė Čikagoje apdrau- 
dos nuo gaisro ofisą, kurios 
agentu nusamdyta Gurron 
Hubbard. —čikagietis.

PRANEŠIMAI
Artinanties Lietuvių Spulkų Seimo 

vakarienei, reikalinga žinoti kiek 
žmonių dalyvaus. Todėl kurie no
rite dalyvauti minėtoje vakarienėje, 
rugsėjo 21 d., Mildos svetainėje, 
malonėkite pranešti spulkos sekreto
riui. Įžanga ant Jaunuolių Kontes- 
to ir vakarienės $1.00. T. R.

Joniškiečių L. K. Kliubo susirin
kimas ir pasilinksminimas su už
kandžiais, gėrimais ir muzika, vel
tui, įvyks rugsėjo 22 d., 1-mą va
landą dienos, G. Krenčiaus svetai
nėj, 4600 So. Wood St. Meldžiu vi
sų narių atsilankyti ant susirinki
mo, nes bus labai Įdomu. Sugrįžęs 
K. Laucius iš Lietuvos daug papa
sakos apię Lietuvą.

A. Ančiutė, Sekr.

Humboldt I’ark Lietuvių Politikos 
Kliubas rengia paskutinį šių metų 
draugišką išvažiavimą nedėlioj, 22 
d. rugsėjo, į Jefferson miškus, — 
ant kalniuko, kur bus galima pa
sidainuoti ir pasišokti, nes visi ži
no, kad Humboldt Parko Kliubas 
visados moka gerai priimti atsilan
kančius svečius. Visus kviečiame da
lyvauti. — Komisija.

Spe/’laliHtaa gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsiĮsa
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
inas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi
ausiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioi nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

Pus - Balsio
Systema ■

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi į 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Universal Restaurant
Musu vir t i e n i a i jRL
dešros ir kopustaif^į /Y jį? 
primena mamy tėsL x a

valgius. Uy **£^9
A.A. NORKUS,

750 Wcst

Lietuves Akušeres
MBS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERE A
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Pilone
Hemlock 0252’

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

ATYDA ŠĖRININKAMS BUVUSIOS 
MILDOS TEATRO BENDROVĖS!

Prasidedant nuo Rugsėjo 21-mą 
d., 1929 m., paskutinis dividendas 
bus mokamas buvusiems ščrininkams 
Mildos Teatro Bendrovės. Dividen
dai bus mokami kas ŠEŠTADIENĮ, 
nUo 9:00 vai. ryto iki 9:00 vai. va
karo. čekiai bus mokami KEISTU
ČIO BENDROVĖS raštinėje, 840 
West 33rd Street, Chicago, Illinois.

i John P. Ewald.

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
M u s ų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrii.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuo tojau

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Baisa m uoto] aa

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Grabotius ir
Balzaąiuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiefns reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46tb St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.
<

Telefonas
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwefi St.
Virginia 1290

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

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

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

2205 Lake St.
Tel. Mejrose 

Purk <97 • I

Liet. Teatr. Dr-stės šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madieny, Rugsėjo 22 d. šių metų, 
1-mą vai. dienos, parapijos svet., 
32nd PI. ir Auburn Avė. Visi nariai 
malonėkite laiku atvykti.

P. K. Rast.

Akiu Gydytojai

DR. YAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akiu suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite dauir atsargesni kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akiniu dėl visokių akiu

John Smetana, 0. D.
OPTOMETĘISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių ~

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

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

karo. Nedėliomis nėra skirtu 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0528

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Caluinet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pifctų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namu telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

Ofiso ir Rez. Tol. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 ' South Halsted Street

Ofiso valandot nuo 1 iki 8 no pietų 
ir nuo 6 ikt 8 vai. vakare

Kez. 8261 South WaIUee Street

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, III
------ O-------

------ O-------
Res. tel, Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 296, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietį

Rez. 6600 South Arteeian Avenae 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2830
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland A venas 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South We«tern Avenue

Tel Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Aienue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

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

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

DR. F. A. ŽUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaiku 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 8110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai

OFISAS
4729 .South Ashland Avė., 2 lubo*

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišku ir Vaiku ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Įvairus Gydytoj ai
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomia Street

Kampa* 18tb St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* 

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfaz 6358

o-------
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.
VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 do piet

Telefoną* Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusa* Gydytoja* ir Chirarga* 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

________Advokatai_______

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn Stn Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 do Dietų 

Gyvenimo .vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

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

^~A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

VaL 7-9 Utaminko, Ketvergo 
ir Subatos vakarai*.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

—#---------- > ■ . ■ - ■ ............... .............................. ■■-■■■■ —

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

----- - -i ------------ -- --------

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas 
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roo.sevclt 8710
Vai. nuo G iki 9 vaL vak.
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Educational
Mokyklos

Financial
Finansai-Paskolos

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

For Rent

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

$750 MIDGET Baby Grand pianas, 
kaip naujas, turi parsiduoti už pri
klausantį $300 balansą Bargenas. 
Mid West Piano Stores, 6136 South 
Halsted St.

REIKALINGAS vyras Radio me
chanikas, susipažinęs su Radio. Ge
ra alga. Jos. F. Budrik, 3417 So. 
Halsted St.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šaky. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijd mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
isigyti abelna mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnal ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.
------ O-------

ir

GREITAI reikalinga kas galėtų 
paskolinti antrus morgičius apie 
$2,500. Iš privačių žmonių. Namas 
mūrinis 6—5 kambariu.

5925 So. Throop St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

o-

GROJIKUS PIANAS storadžiuje, 
$900 styliaus, suolelis ir rolės, 
riu parduoti už $150. Matykite Art 
Schultz, 6136 S Halsted St.

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

REIKALINGA —
Tu-

ELEKTRIKINIS pianas ir pool 
stalas, taipjau kėdės, turi būti par
duoti 
Ruble

iki rugsėjo 28 d. 1709 So. 
St.

o

PIANAI! RADIJAI!

Mokykla
J. P. OLEKAS, Mokytoias

3106 S. Halsted St
CHICAGO. ILL.

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

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair. 
Moouette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St., Atdara iki 10 vai.

TURIU APLEISTI 
SAVO 

STORAGE SANDELĮ

Business Service
Biznio Patarnavimai

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

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

PARDAVIMUI 2 automobiliai ir 
namų rakandai — furnišiai, Parduo
siu pigiai. Kreipkitės po 6 vai. va
kare, 2 ros lubos, 7148 S. Tai man 
Avė. Tol. Hemlock 7071.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, taipgi Radio. Greitam parda
vimui. Apleidžiu Chicagą. 3659 So. 
Halsted St., 2-ros lubos užpakaly.

Pirkit sau Radio dėl “Naujienų 
Lietuvių Radio Valandos.

Phonografai, 
Radio 

$1 ir augs.

Želvi i Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS , 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

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

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, atskirai arba visus kartu, 3157 
Emerald Avė., 3 lubos iš priekio, 
galima matyti nedėlioj nuo 8 iki 12 
dieną.

Įskaitant tokių išdirbyščių kaip 
CHENEY, STARCK,
VICTOR, BRUNSWICK
ir daug.kitų. Ateikite anksti ge
riausiam pasirinkimui.

HUGO J. KOHR CO.
Apmušti rakandai; frieze, velou- 
rų, mohair it tapestry valyto
jai ir fumigatoriai.

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

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

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai, geri ir pigiai; galite ir gyven
ti ant vietos. Apleidžiu Chicagą. Ga
lima matyti subatomis nuo 4 iki 9 
vak. ir nedėlioj nuo 8 ryto iki 12 
vai. dieną> 

723 W. 17th Street 
3-čios lubos užpakalyj

Štai yra keletas iš daugelio 
pianų bargenų:

• ' I ’» f » ♦’'

Whitney, Ebony $10

Hallet
Smith,

& Davs, Walnut ...
Mahogany

$20

25

10% PIGIAU Už VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas, 
tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riausį darbą

Grei- 
stogus visokios rųšies, 
bile kur. Dykai ap- 
. Mes atliekame ge- 

mieste. Kedzie 8463.

GENERALINIS
KONTR AKTORIUS

Statau namu* mažu* ir dideliu* 
Taipgi taisau senu*. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičiu* ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PATNTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorator*

J. S. RAMANCIONIS. aavininka* 
8147 So. Halsted »t.

Tol. Victory 72€1 
---O-------

Financial
Fin^nsai-PaRkolofi

MES DAROME 1. 2 ir 8 morg; 
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

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

Co.

PARSIDUODA 
ir gražus pečius, 
kūrenamas, vartotas tik vieną 
mą. Kainavo $100, atiduosiu už 
arba už pirmą pasiūlymą. Kam 
kalingas verta pamatyti.

3217 So. Normai Avenue 
l-mos lubos

Arion, Walnut
šildymui didelis
kietoms anglims į

žie- i
pei? I Wheelock, Mahogany ...

I
Carr, Oak .......................

— Story & Clark, Walnut
BARGENAI. Kirtiball pianas kaip 

naujas $75, Victrolos $5, Gasiniai 
pečiai, Ice Boxiai, Dreseriai, Ix)vos 
$2. Miegamojo kamb. setas $37.50. 
Valgomojo kamb. setas $10. Roll Top 
deska $15, Day Beds, Rokeriai, Stro- 
Jeriai $4, Kaurai $5 aukš. Riešučio, 
’1 stulpų lova, Grindų lempos $1,, 
GaugCi Furn. Co., 451 E. 61 St., 
prie St. Lawrence. Atdara utarn.,1 
ketvergo ir subatos vakarais.

Miscellaneous
Įvairus

30

Brewster, Mahogany ..

Gaylord, Walnut .
Cable, Oak .

35

40

45

50

60

Didelis pasirinkimas biskį var
totų grojiklių pianų už $45 

ir augs.

.CABLE UP-

DUODU veltui kambarius žmo
nėms, kad ir su vienu vaiku, rei
kalinga, kad dieną Vienas prižiurę- j 
tų namus. M. Domijonaitis, 5659 So. 
Union Avenue.

IŠDIRBYSTĖS 
RIGHT PIANAI Už NEPA

PRASTĄ NUPIGINIMĄ.

CABLE PIANO CO
Miscellaneous for Sale

Įvairus Pardavimai

GARSIOS Pietinės Illinois Mine 
run $6.50 už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump, egg. nut 
$7.50, pristatom.

GOVAL1S. Canal 2311

Automobiles
STUDEBAKER vėliausio modelio 

sedanas. Iš priežasties ligos paauko
siu jį tik už $275. Kainavo man 
$1,750 tik trumpa laiką atgal. Karas 
yra absoliučiai 
loon tairai. 
jo. Atsišaukite 
panedėly po 6 
Avė, Ist apt.

kaip naujas, geri bal- 
Aš beveik nevartojau 
bile laiku nedėlioj, ar 
v. v. 2231 N. Kedzie

1731 W. 22nd St.
Tel. Canal 7461

ANT RENDOS 5 kambarių 
murinę bungalovv, 3 blokai nuo 
Marųuette Parko. Renda $45 į 
mėnesį.

J. SINKUS & CO.
6959 So. Halsted St.

Normai 4400

------o-------
Paskolos suteikiama

j viena dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

’28 Buick 5 pas. sedan ...............
’28 Buick Sedan-Standard, 2 door
’29 Essex Sedan ..................
’27 Oakldnd Landeau Sedan ....
’29 Ford coupe ..........................
’29 Ford Tudor ...........................
’28 Auburn roadster .....................
McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St., Triangle SB30

$800 
$695 
$550 
$325 
$400 
$425 
$600 
CO.

BNTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

STUDEBAKER Turiu paaukoti sa
vo vėliausio modelio 4 pasažierių 
Coupe, kurį vartojau visai mažai ir 
yra praktiškai naujas. Motoras, už
baigimas, balloon tairai ir išmuši
mas yra kaip dieną išėję iš dirbtu
vės. Karą reikia pamatyti, kad ji 
įvertinti. Pirmas $275 paims jį. At
sišaukite nedėlioj, 3349 W. Division 
St., 2 flatas.

OAKLAND vėliausio modelio 4 pa
sažierių Coupe, kaip naujas. Turiu 
paaukoti, vartojau tik 3,000 
Visiškai nauji balloon tairai, 
brėkiai. Reikia pinigų, $300 
j j. 4448 North Racine Avė., 
ment 29, M r. Keru.

mylių.
4 ratų 
paims 

Apart-

Musical Instruments
Muziko* Instrumentai

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

Be Komiso ir Išlaidų
Me* paskoliname įutns $100. $200 

arba $300, imame ’^galį nuošimtį. 
Pinigu* gausite i 12 valandą.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago
Kampu HermiUff* Ava.

PARDAVIMUI-----
Mes turime savo sandelyje 5 gro- 

jiklius pianus, geri kaip nauji, par
duosime tik už $75. Mes taipjau tu
rime 3 pianus, kuriuos parduosime 
tik už $35. Atsišaukite tiktai ne
dėlioj nuo 10 ryto iki 6 vakaro.

WEISER WAREHOŲSE
2100 S. Kedzie Avė.
Main floor įėjimas

Vyrų, kurie gyvena Chicago
je mažiausia 2 metus. Pastebė
tina proga pasidaryti daug pi
nigų sau ir pagelbėti savo drau
gams South West Sidej įgyti 
didelius pelnus. Viena iš Chica- 
gos seniausių ir labiausia užti- 
kimų firmų pagelbės jums. Pa- 
siklauskit bile banką apie mus. 
Patyrimas nereikalingas.

Atsišaukite panedėly, utar- 
ninke, ar seredoj nuo 9 vai. ry- 
tp^ki 8 vai. va k.

Mr. George Elmore 
H. W. ELMORE & CO.

Room 348
29 S. La Šalie St.

Help Wanted—Female
Darbininkių, Reikia

REIKALINGA moteris dirbti res- 
taurante; alga, valgis ir kambarys. 
Dellas Lunch, 7427 So. Western Ay.--- ----- Q. -...

PAGYVENUSI moteris prižiūrėti 
2 metų vaiką. Kambarys, valgis ir 
alga. 2517 W. 69th St.

REIKALINGA mergina restaura
cijos darbui, $10.00 į savaitę — val
gis ir guolis. 944 W. 37th St.

REIKALINGOS 25 moterys dėl 
restauranto. Indų plovėjos, valgomo
jo s kambario, steam table, pantry 
girls, l*mos ir 2-ros vyrėjos. Ko
kios norite vai.—dienomis ar nak
timis. Alga nuo $15 iki $40 į sa
vaitę. Taipgi dirbtuvių mergaičių.

A. RUTKOWSKI
1062 W. Chictyjp Avė., 2nd fl.

REIKALINGA mergaitė 25-30 m. 
abelnam namu darbui ir pagelbėti 
virti. Turi mylėti vaikus. Geras na
mas ir mokestis. Privatiškas kamba
rys ir maudynė. S. Kaplan/ 6837 
Merrill Avė., Dorchester 2197.

REIKALINGA indų plovėja. Pa
tyrusi. 4169 So. Halsted St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA tinkamas ruimas 

vaikinui; apšildomas ir su visais 
patogumais. 4011 So. Tahnan Avė., 
l-mos lubos, 2 Jį>lokdi nuo Archer 
Avenue.

RENDON kambarys Brighton Par
ke vienam arba dviem, didelis, ap
šildomas, švariai užlaikomas, prie 
mažos šeimynos, su arba be valgio. 

3f39 W. 40th Street

RENDON kambarys vienam arba 
dviem vaikinam. Garu apšildomas. 
Be valgio. 2154 W. 23rd St. Roose- 
velt 8128.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino, su valgiu ar be valgio. Kar
štu vandeniu šildomas, ir visais pa
togumais. 6752 So. Campbell Avė.

4 RUIMAI naujai dekoruoti — ga- 
sas, elektra, attic ir beismentas už 
$15.00, su maudyne — $18.00, ran
dasi Bridgeporte. šaukite

Boulevard 0470

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI čeverykų krautuvė 
ir čeverykų taisymo šapa, pigiai. Ge
ra vieta, geras biznis, 655 W. 18 St.

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina i mėnesi. 7800 Archer Avė., 
Justice l’ark. UI. Tel. Willow 
Springs 60.

PARDUOSIU pigiai bučernę ir 
grosernę, renda $40, ilgas lysas. Tei
singas pasiulimas nebus atmestas.

6530 S. Damen Avė.

PARDAVIMUI barbernė, kartu ir 
pagyvenimui kambariai, pigi renda, 
ant bizniavus gatvės, 3262 So. Mor
gan St.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, geras biznis lietuvių apygardoj. 
Priežastį patirsite ant vietos.

4751 So. Honore St.

PARSIDUODA lietuvių Rooming 
House ir restaurantas, 16 furnišio- 
tų kambarių, gera vieta. Nupirk- 
sile pigiai. 1616 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis išdirbtas per ilgus me
tus; cash daroma iki $800 į savai
tę. Renda nebrangi, 4 kambariai gy
venti. Parduosiu pigiai iš priežas
ties ligos. 3533 So. Califomia Avė.

PARDAVIMUI gasolino stotis ir 
lunčruiniis. 3 lotai. Įrengimas pa
ties sąvastis. Gyvenamieji kamba
riai. Texaco produktai. H. Grant, 
111 th St. ir Major Avė., Worth, 111.

DELICATTESSEN, saldainių ir 
smulkmenų krautuve švedų apielin- 
kėj, 4 garu šildomi kambariai. Grei
tam pardavimui pigiai, vienai sunku 
apsidirbti, 5956 S. Racine Avė.

PARSIDUODA 2 bizniai, groser
nė, alaus ir pilpsO išvfežiojimo biznis, 
galima pirkti atskirus biznius. Par
duosiu su namu ar be namo, 2900 
W. 40 St. J

PARDAVIMUI grosernė, daromas 
geras biznis, pigiai, noriu važiuot į 
Lietuvą, 4319 S. Paulina St.

DIDELIS BARGENAS. Parduosiu 
už pusę kainos grosernę. Biznis iš
dirbtas nuo seniai, Priimsiu mainus. 
6839 So. Loomis St.

PARDAVIMUI gasolino stotis ir 
automobilių taisimo šapa Parsi
duoda labai pigiai. Savininkas mai
nys ant namo arbo lotų. Perkant 
reikia įmokėti $300. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus.

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

Tel. Yards 6751

Farms For Sale
_________Ūkiai Pardarimui________

PARSIDUODA farma, sveika
tos krašte, netoli prie šiltų van
denių ir didelio miesto, Arkan- 
sas valstijoj. Del geros progos 
matykit savininką po 6 vai. vak. 
Gilbert Milaszius, 3436 South 
Auburn Avė., Chicago, III.

Exchange—-Mainai
MAINYSIU savo biznį-eot- 

tage, dviflatį arba triflatį ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909.

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

IŠSIMAINO bungalovv 6 kamba
rių — mainysiu j didelį namą arba 
priimsiu kaipo pirmą {mokėjimą, 
bučernę, restaurantą arba namą ki
tame mieste.

F. G. LUCAS,
4108 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 5107
------ O-------

MAŽI TAKSAI. Bizniavus namas 
Ciceroj išsimaino j bile prapertes 
Chicagoj arba lotų.

Grove H iii 1965

SAVININKAS maino 3-jų fintų 
ir 2-jų storų namą — priimsiu dvi- 
flatj, bungalovv ir lotus.

2709 W. 71 st St.
—————————I

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PUIKUS BARGENAI 
LAUKIA JŪSŲ— 

ATVAŽIUOKITE IR PA
MATYKITE JUOS

Pardavimui 2 aukštų nau
ji moderniški mūriniai na
mai, 2 flatai po 5 kamba
rius gyvenimai, su aukštais 
angliškais skiepais, stikli
niai uždaromi porčiai, gra
žiai aptverti lotai, o kaina 
tų namų labai prieinama. 
Nesivėlinkite ir nebūkite 
paskutinieji, peš tie namai 
bus greit išparduoti. Tie 
namai randasi: prie 34th 
PI. ir Halsted St.—$10,800; 
prie Auburn Avė., — $11,- 
800;' prie Mosspratt Street, 
—$11,800; prie Wallace — 
$10,800.

Jei turite $1,500 galit nu
sipirkti vienų iš tų gražių 
ir gerų namų. Kreipkitės 
pas

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
Storas, 2 po 7 kamb. flatai. Našlė 
tu paaukoti. Lotas 60x125. $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 44G5 

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkęs ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

$lr/,500 Už KAMPINĮ mūrinį ke
turių pagyvenimų namą ir dviejų 
karų garadžių, beveik apinaujis, ran
dasi Southuose 83čios, netoli Hals
ted St. Nepraleiskite progą čia bar
genas. Atsišaukite ypatiškai, Michiu- 
lis, 6921 So. Western Avė.DIDŽIAUSI BARGENAI

GAZOLINO STOTIS ir 8 kamba
rių namas, barnė gyvuliams ir višti- 
ninkas. Viskas gerame stovyje ir 
puikiai {taisyta. Elektros gamykla 
dėl visų namų. 3 ir % akerio že
mės. Randasi ant Archer Avė. 
Verta $30,000, parsiduoda už $18,000. 
Įnešti $6,000. Pardavimo priežastis 
— savininkas užima valdišką vietą.

PRIE KAPINIŲ. Du akeriai sod
no su namu 70 pėdų pločio, 95 ilgio, 
kuriame randasi valgykla, saliunas ir 
6 kambariai, taipgi ir biznis duodan
tis geras įplaukas. Atskiras “Red 
Hot Stand”, 2-jų karų muro garažas 
ir daržinė gyvuliams. Savininkas yra 
policijos viršininku. Verta $35,000. 
pirmi morgičiai ant 4 metų $15,000. 
Parsiduoda už $25,000. Įnešti $5,000. 
Savininkas duos antrus mortgičius.

2-jų FLATŲ MURO NAMAS po 5 
kambarius. Ąžuolo trimingai, karš
to vandens šiluma pirmame augšte. 
Viskas patogiai įrengta. Parsiduo
da už $8,950. Kainavo $12,000. 
Randasi Brighton Parke.

Dar turime ir daugiau gerų bar
genų.

E. W. BACKS COMPANY 
Klauskit Bakševičiaus 

4394 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

Personai
Asmenų Ieško

ASMENIŠKAI:
Jeigu jus dirbote Swift & Co. 

gruodžio mėn., 1917 m., jums 
galbūt priklauso kompensacija 
— atlyginimas. Jums nieko ne
kaštuoja pasiteirauti. Prisiųskit 
savo vardą, amžių, departamen
tą, kuriame dirbote ir 
bartinj adresą.

NAUJIENOS, Box 
1739 So. Halsted

RENDON gražus kambarys su 
visais patogumais vyrams arba mer
ginoms. 933 W. 34th PI., Ist fl.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikino arba vedusiai porai — mau
dynė, telefonas, gali pasigaminti val
gi. 827 W. 34th PI., l-mos lubos 
užpakalyj.

PASIRENDUOJA ruimas vienam 
arba dviem vaikinams su valgiu ar- 
^a be valgio. 3044 So. Union Avė.

savo da

1124
St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

gai)ir sumanui vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 

naujus 6 ei 1 indelių

RENDON kambarys, šviesus, ap
šildomas, prie mažos ir laisvos šei
mynos. Be valgio. 6955 So. Rock- 
well St., 2-ros lubos. Hemlock 9499.

PASIRENDAVOJA puikus kam- 
baris vedusiai porai, merginoms ar
ba inteligentiškiem vaikinam, su val
giu ar be valgio. Pašaukite 

Hemlock 0391

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino, šviesus, šiltas ir atskiras Įėji
mas. 6635 So. Sacramento Avė.

PARSIDUODA geras groseris. Yra 
labai geroj vietoj Roselande. Viskas 
parsiduoda kas reikalinga groseriui. 
Geras bargenas. Prašom atsišaukti 
adresu 10806 Michigan Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
ant lotų, grosernė ir bučernė, arba 
visas biznis su namu mainymui ant 
privatinio didesnio namo.

5630 So. Kedzie Avenue

PARSIDUODA Soft Drink Par- 
lor. 1643 W. 69th St.

PARSH)UODA Chili Parlor ir 
lunch room. Parduosiu nebrangiai.

1818 Canalport Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

MICHIGAN FARMOS
20 akro, nauja 5 kambariu cotta- 

ge, prie yalstijos vieškelio, su žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 40 akru su 
6 kamb. namu $2,100. Daenzer, 2353 
W. Van Buren Sa., West 6161.

210 AKRŲ, didelė barnė, vištinin- 
kas. garadžius, 11 kambarių namas, 
gražus sodnas, geriausioj padėty. 
Kaina $70,000.

PIRKITE PELNINGĄ PRAPERTĘ.
Su $2,000 cash jus galite paimti 

puikiausi Chicagoje modernišką 3 
po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 karų mūriniu garažiu. Elek- 
trikinė refrigeracija, Universal ga
siniai pečiai, dviejų dalių virtuves 
sinka ir nubėgimo lentos, pusryčių 
kampelis, tile maudynės, Red Flash 
boileris. Velvetiniai kaurai priean
gy ir ant laiptų. Varinės rynos ir 
nuobėgos. I. C. ir gatvekariai. Ge
riausias pirkinys Chicagoje už $23,- 
900, šaukite Mr. Quin, tel. Randolph 
5981.

PARDAVIMUI
GERIAUSIAS DVIFLATIS

MARQUETTE PARKE
Kaina $27.600

2 augStų muriniB ir akmens, 
Pilnus beismentas,
2 karų garažas, 
VVhoatherstrips. 
Kantrai su dangtukais. 
Varinės rynos, 
Varinis dangtis ir porčiai, 
Variniai skryliai, 
Storm doors,
1 JAJeidžiamos durys garažiuj,
Automatinis aliejus burneris (Hordinge), 
lir.vant gano vandens žudytojas. 
Frigidaires, 
Humphrey ftildytojaf, 
Marmuro nienteliai, 
Visos sienos drobe ISmufitos, 
Paneliai ir maliavotos, 
Piastcrio kornizai, 
Heismento užbaigimas kaip virAuje, 
Sienos ir lubos plasteriuotos, 
’L'ile grindys, kletkuotos sienos, 
M audynčse, 
Pilna maudynė beismente, 
Lempos sienose. 
Drabužių chutes, 
Dideli klozetai, 
Daug base plūgų, 
Viduje laiptai. 
Puikiausias hardware. 
lAmuAtos extra storos durys.

Keikia $10,000 cash ar gal 
priimsiu mažą mainą.

Savininkas
C. H. SCHMITZ

6503 S. Campbell Avė. 
Republic 2545

PARDAVIMUI namas su bizniu; 
kendžių storas, prie publik mokyk
los; karštu vandeniu apšildomas. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą, 
2632 W. 43 St. Tel. Lafayette 0658.

PASTEBĖTINAS Bungalow Bar
genas. Mūrinė, 7 kamb., 50 p. lotas, 
arti L ir Lawrence avė., verta 
$23,000; turi būti parduota už pa
aukojimą. Savininkas 4949 N. Bern- 
ard St., Juniper 8713.

MODERNIŠKAS 8 kambarių 
kampinis bungalovv ir 4 karų gara
žas; tile stogas, tile virtuvė ir 
maudynė, karštu vandeniu šildomas. 
Parduosiu pigiai už cash.

JOSEPH BEDNAR 
2501 East Avė., 

Berwyn, III.

TIKRAS BARGENAS
8 kambarių mjurinis namas, fur- 

nasu šildomas, moderniški pageri
nimai, arti McKinley parko. Pato
giai prie bažnyčių ir gatvekarių li
nijų. $6,500 cash, ar $6,800 išmokė
jimais. 3550 So. Hamilton Avė., tel. 
Lafayette 6579.

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ka lavinami dykai konstrukcijos Šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iŠ 
ryto iki 4 vai. po pietų.

KAMBARYS vienam arba dviems 
ypatoms, kambarys apšildomas su 
visais patogumais. 4829 Nevada St.

PASIRENDUOJA kambarys, fur- 
nasu šildomas; labai gera vieta ir 
transportacija, už žemą kainą. 4529 
So. Kedzie Avė., Lafayette 3059.

BRIGHTON PARKE tuoj už Ked
zie prie Archer Avė. pas^ lietuvius 
fiasirendavoja kambarys ant antrų 
ubų, garu apšildomas, nėra mažų, 

su valgiu ar be. 4550 So. Turner Av.

For Rent

197 AKRAI, 167 dirbamos, sodnas, 
8 kambarių namas, dideles barnės, 
du 300 pėdų šuliniai. Kaina $28,000.

80 AKRŲ pieninė farma $15,000.

Dauk kitų už mažesnes kainas.
J. H. SHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, III. 
Telephone 364

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building
Room 301 - — 

Rush and Ohio Sts.

RENDON 4 garu šildomi moder
niški kambariai. J. Yankus, 900 W. 
52nd St., Tel. Yards 4061.

PASIRENDUOJA 4 ruimai — tin
kami mažai šeimynai. 3227 Auburn 
Avė., l-mos lubos užpakalyj.

REIKALINGAS flatas 3 arba 4 
kambarių. . Praneškite Knygynas 
“Lietuvai,; 3240 So. Halsted St., 
Box 44.

PARDAVIMUI arba mainymui 
gražiausia farma, su visais įtaisy
mais; ant upės kranto; cementinis 
kelias eina per vidurį farmos. Tin
kama dėl visokių biznių. Savininkas 
mainys ant namo arbo lotų. Perkant 
reikia. įmokėti $1,000.

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

Tek Yards 6751

ESU priverstas parduoti namą į 
trumpą laiką. Namas medinis, 2 
augštų po 4 kambarius, su visais 
parankamais. Geroj vietoj, netoli 
mokyklos ir bažnyčios. Kaina 
$6,500, duosiu 2 paskolą.

6535 S. Washtenaw Avė. 
2 lubos

GYVENKIT PATOGIAI
North Riversidėj. Pusė bloko nuo 
22 St. gatvekario. Naujos bungalow, 
5 kambariai, apšildomi, geriausios 
konstrukcijos; mažas* įmokėjimas ir 
lengvi išmokėjimai.

SWEC & HRUBY
N. W. kampas Harlem Avė. ir 

Riverside Drive.
Tel. Riverside 6691

MAINYSIU 2 flatų namą geroj 
vietoj ant grosernės arba automo- 
biliaus. Pašaukit Lafayette 7193.

PARDAVIMUI namas 3-jų flatų 
ir Storas, naujas, tik užbaigtas bū
davot!. Parduosime pigiai. 3802 W. 
59th St. Tel. Republic 1669.

PARDAVIMUI 6 kambarių na
mas, 3546 .So, Wood .St. Cementinis 
basementas, karštu vandeniu šildo
mas, 2 karų garažas. Išmokėjimais 
$4,800. Lafayette 5617.

VERTĖS $9,000

Už $7,500

Beveik nauja mūrinė bunga- 
low randasi prie 91st St. ir 
Cottage Grove Avė. Tiktai $500 
įmokėti, o kitus kaip renda.

J. SINKUS & CO.
6959 So. Halsted Street

PARDAVIMUI 2 Storų ir 4 flatų 
namas, 2 po 5 kambarius ir 2 po 4 
kambarius; toiletai, 7 pėdų beismen
tas, mūrinis pamatas. Mažas jmo- 
kėjimas.

Kaina $4,500.
5238 So. Lowe Avė. 

šaukite po 5 vai. po piet.
Triangle 5349

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
pagyvenimų 5-6 kamb., 2 mašinų ga
radžius, namo cementuotas beisman- 
tas, maudynės ir visi įrengimai, $80 
rendos į mėnesį, 5405 S. Hoyne Avė.

PARSIDUODA bizniavas namas, 
Storas, 5 ruimai ir garadžius, kaina 
$3900, namas 4533 So. Marshfield 
Avė. Savininkas 4554 So. Rockweil 
Street.




