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V oklemaro vizitas Lietuvos Naujienos
Švedų karaliui Pardavė miško už 2 mi

lijonus litų
Klaipėdos sensacija

Lietuvos ministeris pirmininkas kartu su 
Latvijos prezidentu Žemgaliu ir užsie
nio ministeriu Baladžių išvyko i Stok
holmą - Vėliau karalius Gustavas pa
darys vizitą Rygai

KAUNAS. — Miškų departa
mente j vyko varžytinės paga
mintai miško medžiagai par
duoti. Parduota spygliuotų, ber
žinių, drebuliu,ių ir juodalksnių 
medžių 71,577 kietm. už 1,- 
963,512 litų. Nupirko Klaipė
dos, Tilžės ir Karaliaučiaus fir
mos ir Kauno pirkliai.

Legenda apie vylikinj 
rytualą.

RYGA, geg.
prezidentas Zemgals ir Lietu
vos ministeris pirmininkas Au
gustinas Voldemaras vakar lat
viu ledlaužiu “Krislian” išvvko 
i Stokholmą padaryti vizitą 
Švedijos karaliui Gustavui. Par
tiją b-di latviu minu laivas• » C * * *

Latvių užsienio

26. — Latvijos Rygoj per dvi dienas busiąs 
prezidento Žemgalio svečias. » 

Pasak Balcdžio, ekonominiai 
ir kultūriniai santykiai taip 
Latvijos ir Švedijos pastaruo
ju laiku žymiai sustiprėję. Po
litiniai Latvijos santykiai su 
Švedija esą taip pat gori. Lat
vija sekanti Švedijos pavyz
džiu, pasaulio politikoje,, ypa- 

mi- čiai kuri liečia šiaurės rylų Eu- 
lydi repą, užimdama -nei halę pozici-

prezidentą Žemgalį kelio- ją.
nėję, sako, kad Švedijos kara-i Prezidento Žemgalio vizitas 
liūs padarysiąs savo vizitą Lai- Švedijos karaliui neturįs nė 
vijai gale birželio mėnesio ir [kokių politinių motyvų.

Čeką’ bolševikijoj 
vis dar tebėra vi

sagalinti jėga

Kuba, Kanada nei 
sileidžia komunis

tų laikraščio
svor kerių

Pral. Olšausko byla

(Atlantic and Pacific Photo} j

Dotvagiac, Mich. — Chicagos traukinio susidūrimas su truku. žuvo troko šoferis, o traukinio 
mašinistas ir jo padėjėjas tapo sužeisti

Britų komunistai ve
da piktą kampaniją 
prieš Darbo partiją

V, laivyno aviato
rius žuvo .Haiti

FORT’-AU-PiRJN'CE, Haiti, get 
23. — Vakar lies Lape llaitiei 
nukrito Jungi. Valstybių lai vy 

i no aeroplanas.
Bet darbiečiai ju«s ignoruoja, I simušė, o Įeit, 

grumdamies su svarbiausiais vęs a; ropl.mą, 
priešais — konservatoriais i žalojo.

Leit. Gladen už 
Rhodcs, pilotą 

pavojingai susi

KALNAIS'. — Pralotas Olšau
skas šiomis dienomis kreipėsi j 
pris. adv. Stankevičių ir Jurge
levičių, prašydamas juos Luti 
jo, gynėjais. Olšausko byla ža-

į dama paskirti nagrinėjimui pir
momis rugpiučio mėn. dienomis

apie tokią “paskalą,” kokią jau 
ne vienas, lurhul, Ims girdėjęs. 
Tai yra “sezoninis” (visad prieš 
žydu Velykas) pasakojimas, 
kad žvdai dėl savo velvkinių 
ritualų papiovė vieną mergaitę. 
Progos tiems įtarimams davė 
štai koks atsilikimas.

Prieš kelias dienas mirė vie
na mergaitė, kuri tarnavo pas 
žydus. Dr. Burnštein konstan- 
tavo, kad nuo gazų apsinuodi
jimo. Bet mirusios brolis ėmęs 
netikėti ta ekspcrliza ir įtari
nėti velionės šeimininkus, nes 
gyva būdama mergaitė pasa

kojusi savo broliui, jog jos šei-
“ mininko mažas vaikas dažnai 

automobilis minėjęs jai apie jos papiovimą• * i • I LietuviųBritų ambasadorius: apvirto; viena mergai-
• i •! i j. te skaudžiai sužeistasiūlosi nusilenkti

J V. prohibicijai
Bet kitų valstybių pasiuntinybės 

loke džiaugsmo prohibici- 
n inkams neketa daryti

RYGA, geg. 26. Baltijos 
spauda yra pasibaisėjusi oficia
liu Maskvos patvirtinimu pra
nešimų apie sušaudymą be teis
mo trijų žymių Rusijos žmo
nių, Von Mecko^ Ve(!čkos ir 
prof. Palčinskio.

Visi jie buvo daugiau kaip 
60 metų amžiaus, buvo Įsitar
navę Į aukštas vietas sovietų 
režime ir krito paprastos “če
kus” provokacijos aukomis.

Nors sovietų valdžia ne kar
tą buvo paskelbus, kad “čekos” 
galia tapus susiaurinta ir kad 
asmens, kaltinami mirtinais 
nusikaltimais, bus teismų tei
siami,, šitie I 
biXo “čekos” viršininko Jagc-į(|ai 
do^įsakymu nugalabinti.

Balti jos spauda sako, kad ši-į ir visų, ka 
los Mlvažudybes aiškiai parc- Freiheit nč kiek nesiskiria nuo' Iįstrikite, kuriame dabar 
do, rogei “čeką” sovielijoje vis'^jių komunistų laikraščių, o ‘ kandidatuoja MacDonald, pra
dai- Hebėra visagalinti. Spau- • palyginti su lietuvių komunis- eitais rinkimais buvo išrinktas 
da pastebi, kad kaltini m a i jų spauda skirtumo yra lik žinomas darbininkų teorininkas 
prieš juos buvo juokingi ir kad tiek, I 
tikrasis bolševikų tikslas buvo švietusių žmonių reda,'guojamas, 
ta egzekucija dar labiau įbau- be koliojimų sugeba dar ir rim- 
ginti asmenis, priklausančius tesnių straipsnių pateikti, 
senosios intelingentijos klasėms, 
kurie priėmė tarnybą sovietuo-: 
se ir ant kurių “čeką” suverčia j 
kaltę dėl dabar viešpataujančio 
Rusijoj ekonominio chaoso.

(ko-į 
muirstų) parlijcs organas Daily j 
Wcrker praneša, kad Kuba ne
beįsileidžia jo kolegos, žydų ko
munistų laikraščio Freiheit. 
Taipjau Kubos vyriausybė de- Į 
portavus iš Havanos vieną ko
munistų jiaitijos lenkų sekei- ... * L. . | senatas vakar 315 balsų prieš tas Hopver pareikštų pageida-
jos vykdomojo komiteto nar). , Ivomumsla. tame drsl r, k t e|(. tvirtino I|aHjos su|.ir,is ir vimiJ) idant'diplomatai nus.lolų 

yi<i pastalę ■ an< k atu s įtini; su Vatikanu. Da-;gabenli sau svaigiuosius gėri-
ve.khausių savo žmonių, IIarryjbar ,je (j|< karaliui I mus iš ufajeniU) lai Brilų anlJ ——------ -

[Emanueliui ir papai Pijui XI! basada tuojau savo vynų ir deg- j Įsakė Sllimti Kinų 
tiničs imporlaviimus paliautų, 

vienas senatorius Francijos, Vokietijos, lygiai 
pareiškė nepritarimą ir k‘ilų ambasadų ir delegacijų 

i padarytoms sular- valdininkai spaudos atstovams 
Vatikanu. Tai buvo pasakė, kad Britų ambasado- 
filosofas ir fašizmo rius savo pasiūlymą padaręs, 

su 
kitomis pasiuntinybėmis. Pas
tarosios sakosi visai nemanan
čios liitilų ambasadoriaus pa- j 

! vyzdžiu sekli ir panašių pasi- 
įsiulvmu daryti.

už-

Už lai Daily \Vorker apšau
kia naująjį Kubos ; 
iMachado “kruvinu skerdiku 
ir Wall Slreeto imperializmo ■ 
agentu.

Pasak Daily \Vorkerio, Frei- 
heilo neįsileidžianti ir Kanada, 
bet čia dėl to jau esą kalti Ka

irys žymus žmonės, nados dešmieji daibininkų va- 
i “klaidintojai.” 
šmeižtais ir koliojimais visa . ••' , i konservatorius.

r ne su Maskva, ' 
kiek nesiskiria nuo I g strikite,

LONDONAS, geg. 26. — Vi-1 
sos partijos veda atkaklią kam
paniją prieš darbiečius, ypačiai | 

įdi’striktc, kuriame kandidatas i 
[į parlamentą yra Ramsay Mac-1 
Donald, Darbo partijos vadas, 

į bet pikčiausią komunistai. 
/ ♦ > 

Komunistai tame disl rikte 
pastalę •.kandidatu

piez’^n,<?, Pollillą, kad galėtų jjini (lan
giau balsų paveržti iš MacDo- 
naldo. Visa komunistų agita
cija yra sukoncentruota beveik 
išimtinai prieš Darbo partiją. 
To nežiūrint, darbiečiai komu
nistų puolimus beveik visai ig- 

inoruoja ir vyriausią savo ka-: 
mielių ugnį laiko atkreipę prieš

Italų senatas patvir 
tino sutartis su 

Vatikanu

WASIHNGTONAS,
I— Diplomatų kolonija Wash- 
inglone buvo kiek sujudinta, 
sužinojus, kad Britų ambasado
rius S ir Esme lloward parašė 

'irišką probibicijos vyriausybei,
ROlMiA, geg. 26. — Italijos' pranešdamas, kad jei preziden-

j Delio palaidotoji dar kartą 
buvo peržiūrėta apskrities gy- 

Vakar, važiuojant į pikniką (lytojo, kuris konstantavęs, 
79-ta gatve, netoli nuo Cicero ji nužudyta. I)r. Burnštein bu- 

!ave., naujo Studcbaker automb-; vo areštuotas, bet už kauciją 
jbilio vairuotojas pametęs kon-1 paleistas, 
j trolę ir automobilis apvirto. 
[Automobiliu važiavo jo savinin- 
I kas Jenas Žakonis, 3309 So.
i Union avė., ir penki kiti as- 
Įmens, jų tarpe dvi mergaitės. 
Viena mergaitė, kuri sėdėjo su 
vairuotoju, labai sužeista ir vi- 

jsi jos plaukai nuo galvos nu
rauti.

Juozas Kozickis, matęs ši at
sitikimą, padėjo prikelti 
mobilį, kuris ne per daug 

/ i nukentėjęs.

esą
v

“Mcmeler Dampfboot” pra- 
i nešė, kad policija visa tai lurin- 
[ ti galvoj ir aiškinanti tą bylą.

Dabar kas vakarą, prieš iš- 
| einant “Mem. D.” stovi lies re
dakciją būriai žmonių, kurie 
[laukia iš laikraščio tikrų.to min
ti kio komentarų.

Rimti žmonės, žinoma, tam
auto- netiki ir turi galvoj paprastą 
buvo i nusižengimą, jei tokis yra, bet 

liaudis, kuri paprastai tiki vi- 
Į šokioms legendoms, iš (o turi 
; kalbų.

Laukiama, kad teismo orga- 
inerolą Feng Juhsianiįi nai bylą išaiškins.pasirašyti.

Senate tik
I atvirai
Mussoliini 
tims su 
žinoma?
priešininkas — Bcnedicto Cro- visai nepasitaręs prieš tai 
ce.

Oro katastrofos

I NANKINAS, Kinai, geg. 26:
— Tautinė Kinų valdžia įsakė' 
suimti “krikščionių” generolą
Feng Juhsianą kaip maišlinin-

žmona nusinuodijo; vyras ban
dė nusišauti

Šeimos tragedija

i gaus Fieldo muziejus
AU'ROiRA, 111., geg. 26. — gūžės 1 d. dėl kažkokių prieža- 

Melinėje varnų medžioklėje sčių actu užsinuodijo (Tšulė
Kendall kauntėj vienas medėjų, Melnikienė. Namuose kilo didė- 

’ VVilliam Neusils, nušovė vienąją sumišimas, griebtasi visokių 
visai baltą varną. Paukštis bu- priemonių jai padėti, bet niekas 
vo savo lizde su trimis kitais negelbėjo. Nugabenta ligoni-, 
varnais, bet tieji buvo juodi 
Nušautame baltame varne ne

KAl'NtASj —-- šeštadienį, ge-

Aercp’anui nukritus vienas 
simušė, du susižalojo
JACKSON, Mich., geg. 26.— 

Netoli nuo čia vakar nukrito iš 
300 pėdų aukštumos aeropla
nas. Vienas pas až i erių, Artini r 
Cohen, automobilių pardavinė
tojas, užsimušė, o pilotas John 
Miller ir antras pasažierius, 
Hovvard S kere, pavojingai už
sigavo.

kad Freiheil, labiau apsi- i Sidney Webb.

[ Konservatorių klasta 
kampanijoje prieš 

Darbo partijų
[ LONDONAS, geg. 26. — So- 
' cialistų laikraštis Daily Herald 
; išvilko į aikštę nešvarų “trik- 
' są,” kurio konservatoriai grie- 

’ besi savo kampanijoj prieš Dar
bo partiją. Daily Herald suse
kė ir paskelbė slaptą cirkulio- 
rių, konsirrvatorių centro išsiun- 
ti'nėitą savo vietų rinkimo va
dams. Tuo cirkuliorium jiems 
liepiama skleisti tam tikrus ano- 
nymius lapelius, kuriais 
kuojama Darbo partija, 
cirkulioriuje sakoma, kad 
anonymiai lapeliai turį bu t juo 
plačiau paskleisti ypačiai 
talikų tarpe, bet reikią taip 
ryti, kad nieks nežinotų, jogei 
tie lapeliai pareina iš konser
vatorių partijos. Lapeliuose gi 
paduodamos ištraukos iš neva 

KARACHI, Indija, geg. 26.— katalikų kardinolo Burn’o pasa- 
Indo upėj, apie keturiasdešimt kytos kalbo: 
mylių aukščiau Hyderabado, už
ėjęs smarkus vėjas apvertė ke- esanti katalikų ir iš viso krik- 
lelą mažų valčių ir šeši asmens ščionių religijos priešas, 
prigėrė. Kili penki asmens bu-1 
vo sriauto nunešti tolyn, ir ma
noma, kad jie taip pat žuvo.

Tekstilės imoniu 
streikas baigtas

6 komunistų vaikai are- 26. 
štuoti už lapelius 

skautams
PETERSON, N. J., geg.

— Per vaikų skautų paradą 
čia tapo areštuoti šeši vaikai, 
jaunųjų \vorkerių (komunistų) 
lygos nariai, dalinėjusieji skau
tams komunistinius lapelius. 
Suimtieji vaikai netrukus buvo 
vėl paleisti.

ELIZABETI1TON, Tenn. geg.
Streikuojantieji vietos 

. American Bamberg ir Ameri
can Glanzstoff tekstilės įmo
nių darbininkai vakar nutarė | s

•>(; [grįžti į darbą kompanijų pa

tapo oficialiai atšauktas ir dar
bininkai pirmadienio (šiandie) 
rytą grįžta į darbą.

Streike, kuris traukėsi jau il
goką laiką, dalyvavo 5,000 dar
bininkų.

11 asmenų žuvo, vėjui 
apvertus valtis

a la
kame 

tie

ka-

>ORHS: kurioj jis įspėja
katalikus, kad Darbo, partija

Piktas užsimušė, pasažierius 
mirtinai užsigavo

KANSAIS CITY, geg. 26. — 
Ką tik pakilęs iš vielos aero
dromo aeroplanas nukrito iš 
100 pėdų aukštumos ir susikū
lė. Pilotas F. Maibucher užsi
mušė vietoj, o jo pasažierius 
George Gavot mirtinai užsiga
vo.
Aeroplanas atsimušė į medį; 

pasažierius žuvo
BALTI MORE, Md., geg. 26.

Jų aeroplanui atsimušus į 
medį netoli nuo Brooklandvillės, 
pasažierius Gordon Cole iš Los 
Angeles užsimušė, o pilotas Ot- 
lo IMelamet skaudžiai užsigavo.

šiai dienai pra-

oras; gali būt 
po pietų; vidu-

L

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras 
našauja:

Nenusistojęs 
lietaus; vėsiau
tiniai, daugiausia pietų rytų vė
jai.

Vakar temiperyjluros buvo vi
dutiniškai 63° F.

ŠKindie saulė teka 5:20, lei- |aj pU0K East" Orange Trust 
džiasi 8:11. Menuo teka 11:57 kompanijos banką ir paspruko

Išsinešė iš banko $25,000
EAST ORANGE, N. J., geg.

26. — Keturi ginkluoti bandi-

vakaro. su apie $25,000.

Laikraščiui iškėlus j aikštę 
konservatorių klastą, pats kar
dinolas Burn tuojau išleido pa
reiškimą, tikrindamas, kad jo 
kalbos žodžiai čia esą tyčia su
darkyti ir iškraipyti. Jis pa
reiškia, kad nors socialistams 
nepritariąs, tačiau savo kalboj 
pasakęs, jogei ir religingi žmo
nės rinkimuose turį elgtis sulyg

škotų bažnyčios vienijas ,
EDINBURGAS, Škotija, geg.

26. — Škotijos Bažnyčia ir Ško
tijos Jungtinė Laisvoji Bažnyčia 
savo seimuose nutarė forma
liai susivienyti.

savo politiniais įsitikinimais ir 
idealais, o nesdvaduoti religi
niais motyvais.

Komunistai atideda sa
vo ‘Trade Union Unity” 

konvencijų
N1EW YORK A S, fgeg. 26. 

Workerių (komunistų) organas 
Daily Worker skelbia, kad ko
munistinės Trade Union Edu- 
cational League nacionalis ko
mitetas nu t ar eatidėti Trade 
Unity Union konvenciją, kuri [ 

[buvo šaukiama Clevelande bir
želio 1 dieną. Konvencija įvyk
sianti dar po dviejų mėnesių, [ 
bu temt rugpiučio 1 plieną.

žudymas komunistų 
sovietijos kaimuose

vietų laikraščiai praneša apie 
nuolatinius puolimus ir galabi- 
nimus komunistų kaimuose.

Neto u nuo Smolensko kai
miečiai užmušė vieną komunis
tų mokytoją.

Klincuose, Černigovo guber- 
nėj, buvo užmušti du komso- 
molai.

Atėmė iš banko tar
nautojo $80,000

OKLAHOMA CITY, Okla., 
geg. 26. — Plėšikai puolė vietos 
American First National banko 
tarnautoją ir atėmė iš jo apie 
$80,000. Tarnautojas buvo ką 
tik išėjęs su pinigais iš Federa
linio rezervo banko.

nėn ir vakare 8 vai. mirė.
Vyras grįžęs iš darbo, namie 

ra nė vienos juodos plunksnos. | nerado žmonos. Beveik sumi- 
Baltasis varnas bus iškimš- šęs nubėgo ligoninėn ir kai la- 

tas ir atiduotas Chicagos Fiel- [.veninėj buvo parodytas žmo- 
do muziejui.

Tą medžioklė
dėjai nušovė viso 821 varnus, buvo sulaikytas. Jis apalpo.

nos lavonas, jis išsitraukė brau- 
dieną 64 mc- ningą ir norėjo persišauti, bet

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonitį gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigu siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, UI



CHICAGOSI 
ŽINIOS

likau išteisintas”, sako jis.
Advokatų draugija betgi nors 

I ir nereikalaus atimti iš jo advo- 
i kato teises, bet statys prieš jį 
! savo kandidatų.

| TheEnglishColumn

Marąuette Murmurs
Šaltis rūstauja

Chicago
ant

enuotojai grumo-
. ja streiku MEETING.

Kaip šįryt turi prasidėti slrei- 
i kas 3,000 plasteriuotojų, kuris 
’ sustabdytų darbų prie daugelio S. L 

šimtų namų. Streikas jau senai ■ May 
autorizuotas, bet vis buvo ve-!Parh 
damos derybos. Derybos veda- gis 
mos jau du mėnesiai.

‘su samdytojais gi yra išsibai- that punctually shovvs up at 
gusi gegužės 1 d., taip kad plas- every meeting.
teriuotojai turi teisę bile va-

“Jus mane matote Chicagoje! 
pasktitinį kartą. Aš išvažiuosiu 
į Europą, ar į VVisconsinų, kur 
nors galima antis šaudyti, ne
peržengiant kokių nors federali- 
nių įstatymų.”

Tokį piktą pareiškimų chiea- 
giečiams davė Joe Šaltis po to, 
kai jis liko nubaustas $500 už 
peržengimų prohibicijos įstaty
mų, kai įo garažiuje . ., c ,, ,. . ., .
maišai bonkų su alum. Jis už-,',avlmai nebl,tlJ išpildyti.’Ar bus nients of the outing held at 
simokėjo pabauda, bet Chicago-1 šiandie streikas, priklausys nuo, the Sand Dunes the previous 
je daugiau nebebusiąs, kur taip Paskutinės valandos derybų su Sunday. fhe success of that 
nemandagiai su juo apsieinama, samdytojais. Ikišiol gi samdy- venture everybody agieed me- 
Tai buvo dar pirmas Šaltis nu-'tojai griežtai atsisakinėjo išpil- 
feisimas už prohibicijos įstaty- dyti daibininkų reikalavimą, pa- 
mų peržengimą.

The Marųuette Club of the 
A. Gr. 260 lašt T'hursday, 
16 1929. met at Gagc 

, Chairman Bro\vne Rus- 
presided. The Club now 

Sutartis boasts a merry, faithful gangį

The meeting opcned with a
rasta keli land4 sustreikuoti, jei jų reika- Mood natured’discussion on the

Teisėjas Eller kandi 
datuosiąs

kelti alga po į dienų. Plaste- 
1 riuotojai dabar gauna $13 i 
J dieną, bet reikalauja $14. To 
jie reikalavo trys metai atgal, 
ir buvo paskelbę streiką, kuris 
tęsėsi 23 dienas, bet tada susi
taikė kompromisu — $13 į die- 

rudenį vieton $12. Du metai atgal;
jie susitarė su samdytojais

Teisėjas Emmanuel Eller pas
kelbė, kad jis ateinantį 
vėl kandidatuos į teisėjus, ne-,-, 
žiurint kokie kiti kandidatai bu- fbrbti penkias dienas savaitėje, 
tų.

Jis, kartu su savo tėvu, mies
to kolektorių, ir desetkais kitų 
politikierių buvo apkaltinti už( 
dideles suktybes balsavimais1 
metai atgal.“ Niekurie apkaltin-! 
tųjų liko išteisinti, keliolika liko 
nubausti, kiti gal visai nenebus 
teisiami, o kaltinimas tėvui El
ler liko panaikintas delei stokos darbo dienų savaitės iki po pa- 
įrodymų, prieš sūnų gi liko pa-į 
naikintas delei techniškumų. 
Delei to panaikinimo apkaltini- į 
mo jis ir kandidatuosiąs. “Butų 
kvaila viską mesti dabar, kai a

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, geg. 27, 1929

[Atlantic and Pacific l'hoto]

Clevelando klinikos laukiamas kambarys. Laike ekspliozijos tame kambaryj buvo nemažai žmųnių, daugelis kurių žuvo.

rited the staging of another, 
therenpon Browne Rusgis ap- 
pointed a committce to arrange 
for a Hard-Time Party to be 
held June 8th. VVhoopee! and 
štili more VVhoopee!

Bob Rachaitis’ design took 
prėmiere honors in the Insig-

! nia Contest and was adopted 
by the club as the official coat

| of arms.
Motion was made and passed i ~ 

to have the group as a whole 
attend the ailing Betty Shad- 
bar at her home the following 
Wednesday. Betty has 
confined

Ann Buckingham brought for June 6th and meeting ad- 
her snapshots, taken at the journed at 10:30 P. M.

. ’■ J’: outing. The boys had oodles of 
. , ,, „. e^nlfun joshing the fair celebrants

______  mdoors ior iive weeks , , . ,, . •. „ ,;Namų statytojai dirbs I now and even a mob of house-! <l^()ld the morbidness of ex 
, ,i pressions displayed.sttch as we may be a j 

diversion from the j Expenditures for baseball 
yvhich ' she’s e<|uipment wcre authorized;

the. date of next meeting is sėt

Penkių dienų darbo savaite pa
silieka ir toliau.

44 vai. savaitėje wreckers
! vvelcome

•Namų statytojų unijos alsi-'clrab solitude in 
žadėjo savo reikalavimo penkių bound.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? |

1-2 ir 3MORGICIAMS

Anthony Royce
Rec. Secretary.

SPORTAS
Coliseume šiandien įvyks

TniiniiHiFniniiiiiH

•i

tad svaubios ristynės. Risis greko-romanų stiliumi. Steinke 
graikų ’ čempionas Lctidos su i Ameriką atvyko prieš penke- 
Stccle. Labai galima, kad šių rius metus. Per tų laikų Euro- 
rislynių laimėtojui tuk s pašau- po j labai pagarsėjo Kvariani. 
lio čempiono karuma. Jųdviejų ristynės tad bus labai

įkils Steinke, kuris Europoj įdomios.
buvo skaitomas čempionu, risis

la- su rusu Kvariani. Jiedu risis gerų ristikų.
Ik lo, risis dar ir daugiau

—N.

linini Bl
saulinės parodos ir dirbs 44 va-| 
landas savaitėje, arba penkias 
ir pusę dienos. Tai rodo tų uni
jų padarytos sutartys su sam
dytojais. Visos unijos, o jų yra i 

i 32, išėmus tris plasteriuotojus,/I Q P| D | M ” | “latheiir inaliorius, kurie ir■ £!■ nUi Ifllll pirmiau dirbo penkias dienas; 
m O AIIflIlO sava^Lle — JRR yra padariusiosX flil|)ĮJX ‘kontraktus su samdytojais, dau

giausia penkiems metams ir vi-i 
. ~ sur kontraktuose nustatyta 44 į

linkite be li&imes kaip pa- vaj darbo savaitė. Tik dėl algų, Į 
sakyta Bayer Pakeliuose j kuomet vienos unijos pasiliko 

dirbti senosiomis algomis, tai' 
kitos laimėjo mažus algos pakė-' 
Iii us, daugiausia po 5c i valau-1

Eighteenth B o n d & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatve

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

a«HMBnw

it’' T ’ • ©Naujienų•S’

m r

pirmas

B AVĖ R

Rusiškos ir Turkiškos Vanos S 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Does not affect 
the Heart

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta- i 
da negaunate tikro Bayer Aspirino, j 
kurio saugumą prirode milionai žmo-. 
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Aalčio.
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iŠ dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Sustabdykit 
Niežėjimą

Nekasykit. tai pavojin
ga. Greitai pagalbai nuo 
niežėjimo odos vartoki
te Severa’s Esko. Taip 
vėsinantis, raminantis, 
jis sustabdo keldinantį 
įdeginu}. Gaukit jų i& 
savo apt.ekos.

SeveraiESKO

u

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

CHICAGO, ILL. iknikasi.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo. I

Paralyžius
Aš, Marija Bron- 
czyk, viešai liu
diju, kad buvau 
susirgusi sunkia 
liga paralyžium 
visoj kairėj pu
sėj taip, jog ne; 
galėjau visiškai 
valdyti jos.
Daktaru ir spe

cialistu turėjau 
visokių, o jie tik 
paaštrino mano 
I i g u, taip kad 
netekau sąmonės 
per dvi diehas; 
ir po dviejų ilgu 
metu tos sun
kios ligos laukiau mirties kas
dien.

Vienok dabar esu pilnai sveika 
ir jaučiuos, kad mano šventa pa
reiga yra tarti širdinga ačiū, per 
Naujienų špaltas,' daktarui Joseph 
M. Finslow ir jo ncapkainuoja- 
mam chiropraktikos patarnavimui 
už savų sveikata ir ickomenduo- 
iu kiekvienam ta daktarą, kurio 
ofisas randasi 4915 So, Ashland 
Avė., Chicago.

Su pagarba,
MARIJA BRONCZYK

4436 So. Whipple St.
Chicago, 111. '

■s

Antra Naujienų Ekskursija

Lietuvon įvyks
.3

DRESIŲ DEZAININIMAS 
Atneša gerą algą.

Išmokite dezaininti ir pasi- J 
siūti gražiausius drabužius^ 
dėl savęs ar dėl uždarbio.r 
Musu asmeninis mokinimasV 
greitai prirengs jus gerai B 
vietai. Diplomai išduodami. " 
Rašykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE
190 N. State St., kampas Lake St.

; y

Fa

iii-l.

JOE SMILGIS

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- 
jimas. Geriausias automobiliu taisy
mas. Musu pataisytas jūsų automo
bilius išrodys kaip naujas.

4642 So. VVestcrn A ve. 
Tol. Lafayette 4501

B.R.’5£F> 
fcPlEl KIEVVICZ S&J

CONTRACTORS

; REALESTATE 
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Uphone' V irgi o i a 2054^
r< > \ \’L-’•' /V ’ "
JOSEPH VILIMAS

L*. • ' Fl •* <• • "’j.' " * % ’ V? ■ , ’
. N a'm u S t a t y m a' ,, i

4556 So- Rockvell St.. Chicago, III.

r

I/J-4’ r

R <

Laivu Lituania

Birželio 18,1029 
Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO 
Tuojaus kreipkitės j Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes užima 
apie 30 dienų iki pareina perimtas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių ne
malonumu.
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare

kmjjiehos
1739 S. Halsted St., Chicago, . III

M

s

■3 B

i

Sekmadieny, Birželio 9 d
.r

Cernausko Darže

I

'i

Kaip ir paprastai, Naujie
Tėrengia siurprizą 

mykite pranešimus, kur bus 
plačiau paaiškinta apie Pik
niko programą.

nos

muMuimuk . ... .. ■ • -----------------

f"®
OJ
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SVEIKATOS PYRAGAIČIAI
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NAUJIENOS, Chicago, III.

MUSŲ MOTERIMS
---------------------- ——Veda Dora Vilkienė--------

3 puodukus vyšnių arba avie
čių.

1 puoduką vandens.
Virk kartu pakol uogos pa

bals. Perkošk ir dapilk tiek van
dens, kad pasidarytų Ve kvor-l 
tos. Užvirk ir pridėk ištarpinus! 
šaltame vandenyj ti*ek krakmo-Į 
1<>, kad sunka butų truputį tirs-i 
ta. Pridėk 2 šaukštu cukraus i 
ir truputi citrinos luobelių ir 
virk pakol paliks permatoma. 
Pridėk sunka nuo 2 orandžių ir • ••
atšaldyk ledaunėj. 
stalan 
vienai) 
vienos

2 šaukštai miltų
1 šaukštas taukų 

svogūnas
’/o raudonojo pipiro, suplaus 

tyk. • Į
1 puodukas tomaių sunkos
1 šaukštas sukapotų sekau

1

bi babkavo lapo
!2 šaukštuko druskos
1 puodukas virtų ryžių.

Supiaustyk veršieną ir 
Paduodanti pi.J mažus šmotukus, 

įdėk po keletą uogų kiek 
stiklan arba t.... __
lėkštės. Vieloj krakmo 
pridėti tapiokos.

MEKSIKONIšKAS MĘSOS 
PAJUS

sv. kumpio
sv. veršienos

kum- 
apiberk 

[miltais ir pakepink ant taukų 
ant kiek- I>ak°l gerai parus. Išimk mėsą, 

padėk svogūnus, raudoną pipi
rą, tomates, petruškas. Virk 5 
minutes, bet neduok, kad pri
degtų. Sudėk mėsą atgal ir' iš
maišyk. Dėk formon mėsą, o 
ant viršaus uždėk ryžius ir kepk 
pečiuje 50 minučių. Paduok 
karštą.

1 puodukas kvietinių miltų 
(bran)

’/e puoduko miltų, baltųjų
Po ’/i šaukštuko kiekvieno: 

druskos, sodos, cinamonų ir 
gvazdikų.

1/.j puoduko 
pieno.

’/i puoduko
’/i puoduko
’/i puoduko tarpyto sviesto.

sausus

riebaus, rūgštaus

molasses
rusvaus cukraus

miltus ir
į pridurkus k< 
b ra n miltus. Pripildyk 

cukrų, 
persijotus miltus

Išmaišyk.

l/2 puoduko stambių kvietinių 
miltų (Ali Bran).

Išplak kiaušinius ir pridėk 
likusius pridečkus paduotoj ei
lėj. Ištepk išsvestuotus bloki
nius puodukus pusiau su tešla. 
Kepk nekarštame pečiuje 15 mi
liutų.

BRANKIŲ PRIESKONIS

Išplak 4 kiaušinių baltymus 
pakol bus tirštus. Pridek 2 
šaukštu cukraus ir 2 šaukštu 

( fugsčios uogų jelly ir 2 šaukštu 
“mola-[virtų šviežių braškių. Gorai vėl 
virsta. I viską išplak. Padek ledaunėn,

pieną, paskui 
[ su pridėčkais.

Ištepk blėtį, dėk su šaukštu 
apie du colius vienas nuo kito.

Kepk karštame pečiuje 
minutu. 4-

Smetona ir paduok stalan su Bi
le kokiais mažais pyragaičiais.

12 DOUGHNUTS SU RUGŠTU , 
PIENU

Kas

2

SVEIKUS PUSRYČIAI

kokius nori gali pasirinkti

Virtų, džiovintų slyvų
Kviečių lakštelių (Pep)

4. Kavos, pieno ar saldžios 
Smetonos

5. Juodos ir baltos duonos.

GRAHAM MIIAŲ 
PYRAGAIČIAI

1

3. žuvų
4. Balta
5. Kava

kotletai 
arba juoda duona 
arba pienas.

1. Grandžiai arba obuoliai
2. Blynai su lašiniukais
3. Kavos arba pieno.

— yra tinkama 
kaina mokėti

MADOS

tuv

2 puoduku tvirto rūgštaus 
pieno

1 šaukštukas sodos
1 šaukštukas druskos
1 kiaušinis.
Grabam miltų, kiek reikia
1 šaukštas tarpyto sviesto.
Išplak kiaušinį kariu su drus- 

{ ka ir rugštu pienu. Pridek ga- 
! na miltų, kad* padaryti tirštą 
l tešlą. Ištepk sviestu blėtis ir 
I sudėjus tešlą kepk 30 minutų.

MARGARYTOS 
kiaušiniai 
puodukas rusvo cukraus 
puoduko miltų 
šaukštuko baking pauderio 
šaukštuko druskos 
puoduko sukapotų riešu-

puodukas rūgštaus pieno 
puodukas cukraus 
šaukštukas sodos 
kiaušinis 
šaukštas sviesto

Miltų kiek reikia.
Ištarpyk sodą piene, išplak 

kiaušinį su cukrum, pripilk pie- 
■ na ir tarpytą . sviestą. Dėk 
į šaukštais, o ne pilk iš karto 

ir maišyk pakol tešla 
tvirta, kad 
Išpiauk su

[ miltus, 
pasidarys ant liek 
galėsi ją iškočioti, 
tam tikru prietaisų doughnuts, 

' virk giliuose taukuose/ir kaip at
šals, apiberk smulkiu cukrum 
tarkuotu nutmeg ir sudėjus po
pieriniam maišan gerai pakra
tyk, kad doughnut’sai gerai ap-Į

I sicukruotų.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Pienas Reiškia Daug
Sveikiem, Baltiem 
Dantim!

Calciumo arba vopnos turinys 
piene reiškia budavojimą tvirtų 
kaulų ir sveikų baltų dantų. To
dėl labai svarbu, kad nesivaržyda
mos naudotų pieną taip busimos 
motinos pirm kūdikiui užgimsiant, 
kaip kūdikiai jaunuose metuose. 
Lygiai svarbu naudoti pieną visą 
gyvenimą dėl jo savybių kaulams 
ir raumenims tverti. Dr. McCullum 

įsako: “Pienas yra vienatinis mais
tas, neturįs veiklaus pavadavimo.”

1. Grandžiai
2. Ryžiai (Puffed Rice)
3. Virti kiaušiniai su sau 

duona
4. Pieno arba saldžios Smeto

nos
5. Pakepintos duonos (toast)
6. Postum.

III
1. Virtos figos
2. Kornų lakštelių (C o r n 

f lakęs)
3. Virtų kiaušinių
4. Graliam Toast
5. Postum, pieno arba 

žios Smetonos.
sald-

1. Uogos arba kitokie 
ti vaisiai
Košės kvietinės

nevir-

Specialiai n« ryd.vme chroniškų ir nauju U 
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atmlan 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzamlnavi- 
mae atidengs jusi} tikrą ligą ir jei aš apsi 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys p< 
galutino IŠcgzatriJnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedalioj 

nuo 10 ry1" >'ki t no pietų.

RADIOS
Kainos Sumažintos 

$99.00 
$99.00 
$99.00 
$49.00 
$59.00 
metai gvarancija.

Tiktai $5.00 tereikia įmokėti.

MAJESTIC, 8 tūbos, su viskuo, 
už ................ ;...................... ........
PIIILCO, 8 tūbos, 
už ..................... ..........................
ATWATER KENT, 8 tūbos, 
už ...............................................
FRESHMAN. 7 tūbos, 
už ............................. i.................
FADA, 7 tūbos, 
už .............................................
Kainos su tūbomis, su viskuo.

Ant parodos išstatyti visi nauji Radios įvairių 
Standard išdirbyščių.

uz gerą 
danty 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Itching Skili
Ouickly Relieved
Don’t suifer with DandruH, Pimple*. 
Blemishes and oth«r annoying skin irti- 
tations. Žemo antiaepcic liquid is the sale 
sure way to reliet Itching often disappeare 
©vernight. Spletnlid for Sunburn and PoisoG 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1.00.

žemo

LARVEX
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexą apsau-* 
ga neplaujamiemR — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems niauja
miems vilnoniams.

MAS 
MADE GOOD uiith 
-dmillions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

Efūcient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

oiriVeS
Night and Moming to keep 
thcm Clean, CIcar and Healthy 

Write for Free “Eye Čcire” 
or “Eye Beauty” Book

Murinę Co., Dept. B. S^9 B. Olrio St.,Chk«to

—i

Grojiklis Pianas, kaip ant paveikslo, 
vertės $500.00, dabar \ž ...............

Didelis kainų sumažinimas ant didelių
Pianų ir Grand Reproducerių.

Jos.F.BudriK, Ine
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Bowman
D AIRY COMPANY

MILK

$195

(Adresas)

(Mieštas ir valat.)
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

That’s ImportantTUBBY

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So 
•4»lste<J St.. Chicago. III.

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

siųsti man pavyzdį No ......... ........
Mieros ........................  per krutinę

PopuliariškiausiaR na- 
hftius pasauly. Pašali
na purvus. Sutaupina 
laiką. Ilgiau ištenka. 
Gaukit jį savo sankrovoj.

Bovvmano piene jus gaunate ge- 
i riausią pieną — pilnai turtingą 
i Smetona, visada tyrą ir šviežią. /•
■ Atgabenam j j iš farmų pas jus su ypatinga apsauga. Bowman’s 
pienas yra aiškiai aukščiausio skonio- Pamėginkit ir patikit.

3383.—Labai patogi ir gerai išrodanti pavasarinė suknelė. Galima siū
dinti iš šilko arba kitokios šviesios lengvos materijos.

Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 86, 38, 40 ir 42 per krutinę.
Norint gauti vieną ar daugiau virš 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
1.5 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

F L IT
Užmuša muses

uodus
Kitus Namų 

Vabzdžius

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Chieago. 111.

Telephone Rooserelt 8500
~Editor P. GRIGAITIS

Naujienos, Cfifcago, m. Pirmadienis, geg. 27, 1929

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

3c per copy

Entercd as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chieago, III., uiider the act of
March 3rd, 1879.

Naujieuos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieenius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
eago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

$8.00
4.00
2.00
1.50
.75

3c 
18c 
75c

Užsisakymo kabia:
Chicagoje — paštu:

Metams .............. .... ........
Pusei metų ...'.....................
Trims menesiams ......... ...
Dviem mėnesiam ___ __
Vienam menesiui ............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ....... ...........
Savaitei ______________
Mėnesiui __ ___ __ ______

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
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 Money

Orderiu kartu su užsakymu.

RINKIMAI SUTRUKDĖ DERYBAS

Vakar buvo parlamento rinkimai Belgijoje, ketvir
tadienį bus rinkimai Anglijoje. Tų rinkimų rezultatų 
belaukiant, beveik sustojo reparacijų konferencijos dar
bas. Laukiama, kad po rinkinių gal visiškai pasikeis val
džios tose dviejose valstybėse.

Jeigu Belgijoje ir Anglijoje laimėtų socialistai, tai. 
Vokietija galėtų išsiderėti daug geresnes sąlygas iš savo 
kreditorių.

KOMUNIZMAS STIPRINA FAŠIZMĄ

ku
rias išprovokavo sulig Maskvos įsakymu komunistai, 
vienoje didesniųjų Vokietijos valstybių, Saksonijoje, 
įvyko seimo rinkimai. Berlyno įvykiai toje rinkimų ko
voje vaidino svarbią rolę, nes visų partijų agitatoriai 
vartojo juos, kailio argumentą prieš kitas partijas. Ko
munistai šaukė, kad socialdemokratai “budeliai” ir juos 
darbininkai balsuotojai privalą pasmerkti. Socialdemo
kratai smerkė už provokaciją komunistus, o fašistai ir 
monarchistai smerkė socialdemokratus, kam jie leidę 
komunistams iškelti riaušes.

Iš telegramų jau žinome, kad šitos kovos rezultatas 
pasirodė labai liūdnas komunistams. Jie prakišo dvi vie
tas Saksonijos seime, nes išrinko vietoje 14 atstovų tik 
12. Tuo gi tarpu socialdemokratai dvi vietas laimėjo, 
pravesdami 33 atstovus (vietoje 31). Tečiaus tai yra tik 
dalis vaizdo.

Kuomet socialdemokratai padidino savo atstovybę 
seime dviem vietom, tai fašistai (“nacional-socialistai”) 
gavo tris naujas vietas. Jų atstovų skaičius Saksonijos 
seime padidėjo (langiaus, negu dvigubai: buvo 2., o da
bar tapo išrinkta 5. Tuo budu didžiausiais laimėtojais 
pasirodė fašistai.

įsižiūrėjus į paduotųjų už atskiras partijas balsų 
skaičius, randame, kad socialdemokratai gavo 922,117 
balsus. Palyginus su 1926 m. seimo rinkimais, kuriuose 
buvo paduota už socialdemokratus 758,142 b., ta skaitli
nė reiškia, kad socialdemokratų balsai paaugo apie 
164,000. Fašistai gavo 133,787 balsus (vietoje 48,018 bal. 
192f> m.), padidindami savo balsų skaičių daugiau kaip 
85,000. Iš ko susidarė šitų dviejų partijų balsų priaugi
mai?

Sale socialdemokratu statė savo atskirus kandida
tus vadinamoji “senoji socialdemokratų partija” (tai yra 
socialdemokratų partijos atskala). 1926 m. ši atskala 
buvo gavusi 98,258 b., o dabar gavo tik 39,625 b. Iš to 
galima spręsti, kad 59,000 balsuotojų, kurie pirmiau bu
vo atskilę nuo socialdemokratų, dabar vėl prie jų sugrį
žo. Likusius 105,000 padidėjusių balsų socialdemokratai 
turėjo paveržti kitoms partijoms.

Tečiaus, kuomet socialdemokratai paveržė kitoms 
partijoms 105,000 balsų, tai fašistai atėmė iš tų partijų 
netoli tiek pat, būtent, 85,000.

Taigi skaudus moralis komunistų pralaimėjimas ge
gužinėse riaušėse padarė dvejopos įtakos j visuomenę: 
viena, žymiai padidino socialdemokratų pajėgas, bet, 
antra, davė progos sustiprėti ir fašistams. Kurstydami 
miniose smurto ir neapykantos jausmus, komunistai, 
vadinasi, patys netenka dirvos po savo kojomis, bet jų 
vietą užima fašistai. Ir nenuostabu, kad taip dedasi. 
Komunistų psychologija ir taktika yra tokios pat, kaip 
ir fašistų. Vienodi yra ir jų principai, nes kaip fašistai, 
taip ir komunistai skelbia diktatūrą ir neapkenčia de
mokratiją.

Rinkimų rezultate šiandie Saksonijos seimas susi
deda iš 33 socialdemokratų, 2 “senųjų socialdemokratų”, 
12 komunistų ir 49 atstovų buržuazinių partijų, buržu
azines partijos turi daugumą, nežiūrint to, kad didelė 
dauguma Saksonijos gyventojų yra darbininkai. Ir, pa
galiau, jeigu socialdemokratai su komunistais ir turėtų 
daugumą, tai vistiek nebūtų galima tenai sudaryt dar
bininkišką valdžią, kadangi komunistai pikčiau kovoja 
prieš socialdemokratus, negu prieš atžagareiviškas par-

Už dešimties dienų po kruvinų riaušių Berlyne,

Savo beprotiška darbininkų skaldymo taktika ko
munistai palaiko valdžioje buržuaziją. Ir kas dar aršiau: 
buržuazijoje jie stiprina fašistiškus palinkimus.

OPOZICIJA ITALIJOS SENATE

Nors visi kandidatai j Italijos senatą buvo fašistų 
generalės tarybos paskirti ir Musolinio patvirtinti, bet 
ir tame senate atsirado opozicija. Balsuojant konkor
datą su Vatikanu, septyni senatoriai balsavo prieš.

“II duče” turės dar, kad kokios, tą savo įstaigą “va
lyt”.

Visi linksmai praleido vaka
rą. Girtų ir peštukų nebuvo.

—žalvarnis.

Toronto, Kanada

Darbininkų “užtarėjas”

Apžvalga
APIE STUDENTĄ VOSYLIŲ

Apie studentą Vosylių, kuris, 
sako, prisipažinęs dalyvavęs są
moksle prieš premjerą Voldema
rą ir išdavęs savo draugus, Vo
kietijos laikraščiai rašo:

“Vosylius prieš kiek laiko 
buvo ištremtas iš Kauno, kur 
jisai studijavo chemiją. Jisai 
turėjo, kaip ir daugelis kitų 
studentų, gyventi provincijo
je. Galimas daiktas, kad pa
sikėsinimas buvo keršto žink- 
snis studentų, kuriems ištrė
mimas į provinciją suardė vi
są jų gyvenimą.”
Gegužės 11 d. Vokietijos laik

raščiuose buvo įdėta šitokia ži
nia iš Klaipėdos apie suimtąjį 
studentą:

“Studentas Vosylius, suim
tas, kaipo įtariamas dėl pasi
kėsinimo prieš Voldemarą, 
priklauso studentų organiza
cijai ‘Aušra’, legalei demokra
tinei organizacijai, kuri tiesa, 
stovi opozicijoje valdžiai, bet 
nėra nei komunistiška, nei 
socialistiška. '

“Pastaromis dienomis buvo 
suareštuota koki 45 studentai 
socialistai ir 25 aušrininkai.” 
Vokietijos laikraščiai, be to, 

rašo, kad Kauno oficiozas “L. 
Aidas” smarkiai atakuoja Lie
tuvos Universiteto profesorius, 
kaltindamas juos, kad jie savo 
lekcijose kurstą moksleivius 
prieš vyriausybę.

chaniško galimumo rašyti tai, 
kas paliktų engėjų cenzo
riams. Spaudos laisvė orga
niškai buvo susiliejusi su Lie
tuvos laisve, su musų darbo 
žmonių teise patiems valdyti 
kraštą, ir gauti žemę.

“Spaudos jubiliejus ir turė
tų būti musų pilietiškos ir 
politinės laisves laimėjimo 
iškilmėmis...” 
Toliau s eina

Tvarkaraštis”. Matyt, Voldema
ro cenzorius nukando likusiąją 
dalį (apie trečdalį) slraipsnio. 
Aišku, kad su engėjais ir jų 
cenzoriais Lietuvos žmones da 
ir dabar turi kovoti dėl spau
dos laisves.

Traukinių

LIETUVOS ŽURNALISTŲ
REIKALAVIMAI

Spaudos atgavimo sukaktuvių 
dieną Lietuvos žurnalistų są
junga įteikė Voldemarui du pa
reiškimu : vieną, kuriame pra
šoma panaikinti spaudos cenzū
rą, ir antrą, kuriame prašoma 
amnestijos nubaustiems kalėji
mu spaudos^ darbininkams.

1 Spaudos jubiliejaus iškilmėse, 
kurios įvyko Kaune, visi kalbė
tojai išreiškė nuomonę, kad Lie
tuva galės būt laiminga tiktai 
turėdama demokratinę santvar
ką ir laisvę, 
reiškė net 
kaip Dr. 
Tumas.

Šitą nuomonę iš- 
ir toki atžagareiviai, 
J. šliupas ir kun. J.

korespūndencijūsĮ
PASIPIKTINO KRIMINALE
KOMUNISTŲ PROVOKACIJA

Leipzigo gatvekariy įmones 
tarybos narys ir žymus komu
nistų vadas, Albert Sehirmer, 
pasitraukė iš Vokietijos komu
nistų partijos ir paskelbė šito
kį pareiškimą:

“Aš pasitraukiau iš Vokie
tijos Komunistų Partijos ir 
vėl sugrįžau į Socialdemokra
tų Partiją. Gegužes 1-ios la
vonai paskatino mane šitą 
žinksnį padaryti. Per 11* me
tų aš priklausiau Komunistų 
Parį i jai ir man nelengva bu
vo ją pamesti... Kaip organi
zuotas politiškai ir profesinė
je sąjungoje darbininkas, aš 
su pasibiaurėjimu nu-sigręžiau 
nuo tos rųšies darbininkų po
litikos.”

REIKALAUJA SPAUDOS
LAISVĖS

Minėdamos lietuvių spaudos 
atgavimo 25 metų sukaktuves, 
“Lietuvos žinios’’ įdėjo vedomą- 
jį (“editorialą”, kaip sako Ame
rikoje), kuriame reikalaujama

rastis primena, kad lietuvių ko
va Į)ries carizmą už savo spau
dą jiuvo kova už laisvąją spau
dą, kuri galėtų skelbti liesą ne
suvaržytu balsu. Ir tęsia:

“Savaime suprantama, kad 
ir 25 metų spaudos jubiliejus 
Lietuvoje turėtų būti laisvos 
spaudos šventė.

“Atsiminkime, kad 1904 m. 
kova dėl spaudos toli gra
žu nepasibaigė. Lietuviškoji 
spauda buvo sukaustyta cen
zūros ir negalėjo laisvai pra
bilti. Ir 1905 m. visoje Lietu
voje, tiek miestuose, tiek kai
muose, susirinkimuose ir pa
galiau Didžiamjam Vilniaus 
Seime galigai skambėjo rei
kalavimas :

“ ‘Spaudos, žodžio, susirin 
kimų ir organizacijų laisvė’.

“Mes reikalavome savo 
spaudos kailio laisvos pilieti
nes teises išsitarti visais

skelbti savo idealus, o ne nie-

So. Omaha, Nebr

Tenka dažnai matyti Ameri
kos lietuvių laikraščiuose žinių 
iš Toronto lietuvių gyvenimo. 
Bet toligražu neviskas dar bū
na aprašyta. Prie progos palie
siu vieną musų gyvenimo kei
stenybių.

Vienoje siuvėjų dirbtuvėje 
dirba beveik visi lietuviai ir tu
ri lietuvį “bosą”. Pastarasis 
stengiasi kiek galėdamas išnau- 
dot darbininkus. Naujai atvy
kęs ir negalįs susikalbėti lietu-; 
vis džiaugiasi gavęs dirbt, ne
paisant didelio spaudimo ir men-į 
ko atlyginimo. Nebūtų n uosta-! 
bu, jeigu tas pelnas tektų “bo
sui”; bet matyt, kad žydas jam 
gerai apmoka. Jau keli bosai 
perėjo ir nei vienas žydui ne
tiko. Gal nemokėjo parodyt to
kio griežtumo darbe, kaip šis 
parodo.

Turiu priminti, kad musų 
“bosas” skaito save apsišvietu
siu darbininkų gynėju, net ir 
komunistu, šitokiems darbi
ninkų “gynėjams” tinka kunigo 
pasakyti žodžiai: “Nežiūrėkite 
mano darbų, tik klausykit ma
no žodžių”. Taip komunistai 
ir elgiasi, žodžiais šaukia: “Su-j 
sipraskime, organizuokimės, ne- 
siduokime turčiams save išnau- 
dot, griaukime supuvusio kapi- 
ializmd sistemą”. Bet darbais 
visai ką kitą vykdo. Jie ne tik 
nesistengia tuos gražius obal- 
sius kunyt, bet visai juos su
mina dumblan ir kartu , su ka
pitalistais stengiasi vargšus 
darbininkus išnaudot.
Paminėjime darbininkų solida

rumo šventės, Gegužes 1 d., 
musų “bosas” taipgi neatsiliko. 
Paklausus jo, ar 
dieną, jis atsakė: 
dirbsime; atmink, 
liniukų šventė”.

Paskiaus, susigriebęs pareiš
kė, kad dirbsime ligi pietų, nes 
visos iškilmės prasideda tik nuo 
pietų. Sulaukus pietų laiko, 
dirbtuves- savininkas prašė dirbt 
ligi trečiai valandai, po trijų 
esą galėsite eiti namo. Baigian
tis trečiai valandai, minimas 
“bosas” pradėjo bėgioti po dirb
tuve, kiekvieną ragindamas pa
siskubint ir duodamas naujo 
darbo; taip kad darbininkai pri
versti buvo dirbti ligi- penktai 
valandai, kaip ir kitomis dieno
mis. Tai, matot, koks musų 
darbininkų “gynėjų” parsidavi
mas kapitalistams.

Prie to galiu primint ir tą 
faktą, kad figūruojantis šiame 
rašiny asmuo myli daug plepėt. 
Tk, žinoma, be tikslo, šiomis 
dienomis teko išgirsti, kad tūlai 
moterėlei neįstengiant vienai 
rimtų asmenų apšmeižt tapo ii' 
jis pakvestas į pagelbą. Pasek
mes to biaurios. Jie nesirūpi
na save pataisyt ir gražiau elg
tis, bet kitus visuomet trokšta 
mokyt. Gerai patarle sako: 
“Aant savęs nemato rąsto, o ant 
kito ir šiaudą, pamato”. Vertėtų 
tokiems imt pavyzdį iš gražiai 
gyvenančių čionai lietuvių, o 
tuomet Ir musų kaimynai ame- 
rikiečai daug maloniau į mus 
atsineš ir mintyje turės, kad 
Toronto lietuviai sudaro pavyz
dingą koloniją.—Palapietis.

dirbsime tą 
“Kaipgi mes 
kad tai dar-

Smagus vakaras

suren- 
Drau- 
scenoj

L.DJ\D. gegužės 5 d. 
gė labai linksmą vakarą, 
gijos komitetas pastatė 
du trumpus veikaliukus —“Ne
tikėtai” ir dar vieną. Be tų 
veikaliukų, programe buvo dar 
visa eilė numerių, kaip tai: šo
kiai, dainos, deklamacijos, etc. 
Tėvų sumokytų vaikai deklama
vo, kun. Purickio gadzinkas gie
dojo, skambino ant piano ir 
t. p.

Literatūros platintojas keliais 
žodžiais paaiškino publikai apie 
Laikraščių ir knygų reikšmę. Jis 
kvietė žmones užsirašyt ir skai
tyti lakraščtus.

Noriu atsiprašyti 
gramo dalyvių, kad 
vardų. Tai darau 
sumetimais, o vien
kad neužimti lakraštyj perdaug 
vietos, 4»et tuo pačiu laiku 
skaitau savo pareiga tiek drau
gijos, tiek savo vardu tarti 
siems pregramo dalyviams di-

visu pro- 
neminiu jų 
ne blogais 
tik dėl to,

vi-

Nors man ir nemalonu, bet 
priverstas esu tarti tiesos žodi 
dėl scenos nešvarumo. Mato
mai, svetainės savininkas ne tik 
scenos grindų neplauna, bet ir 
neišluoja jų. Jis nurenka po
piergalius ir kramtomąją gumą, 
— ir atliktas kriukis.

Tai nėra bereikalingas prie
kaištas. Pavyzdžiui, p-lė Elena 
Grentas yra klasiškų šokių šo
kėja. Kai ji pradėjo vartytis, 
tai tuoj jos drabužiai susipur
vino. Jai iš trijų kartų teko 
šoįrti. Ir kiekvieną kartą, žino
ma, susipurvinti. Panelė Elena 
šoka ir kitataučių didžiausiuose 
teatruose. Bet manau, kad jos 
ten taip neišpurvina. Ji yra dar 
jauna mergaite, bet jau savo 
profesijoj spėjo pasižymėti. 
Linkiu jai ir ant toliau kuo- 
geriausio pasisekimo.

Žmonių buvo gana daug. Ge
ra muzika grojo iki vėlumos. 
Pelno draugijai 
šimto.

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Galima gauti “Naujienose”. Į 
Kaina 45 c.

T

Iko apie puse!

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance) Nuo 
Ugnies, Langų, Automobiliu; Gy
vasties (Life) ir kitokiu atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖSTATE: Turiu geni 
bargenu visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halbted fit.
Tel. Roonerdt 8olM!

KNYGOS
Tūkstančiai gerų knygų yra sukrauta 

“Naujienų” knygyne dėl jūsų ant 
pareikalavimo

, Knygų Mėgėjai
Ras čia dėl savęs1 gražų knygynėli kaip pasi
skaitymui, taip mokslo, istorijos ir kitokių 
žinių reikalams patenkinti.

Beletristika
APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 

SKAITYMAI
Žmogaus siela, lygiai kaip ir kūnas reika
lauja įvairaus peno. Sielai reikia laikraščių, 
moksliško turinio knygų, apysakų, romanų, 
pasakų, poezijų, juokų, perstatymų, sueigų 
ir pasilinksminimų, lygiai kaip ir kūnui įvai
raus maisto. Kaip nukenčia musų kūnas nuo 
vienodo ir vis to paties maisto, taip kenčia 
ir musų siela. — Penėk savo sielą tinkamu 
maistu sukrautu knygose!
No. 25. Barbora L’brika. Minyška Krokovos Karmelitų Klioštoriaus, 

jos gyvenimas ir vargai po Jėzuitų letena. Nė vienas negali 
sau jsivaizduoti koks skaudus likimas prispaudžia jaunų mer
gelę patekusią į klioštorių, kol neperskaitys Barboros Ubrikos 
gyvenimo. Šios knygos tekstas yra paremtas oficialiais doku
mentais, bet sudaro vieną iš žingeidžiausių apysakų. 118 pusi., 
kaina ......................................................................................75

No. 26. Pagal Įstatymus. Įstatymai yra geras dalykas. Įstatymai 
yra reikalingi palaikymui tvarkos ir apsaugojimui piliečių tei
sių, bet nelaimingai Onai Blokoriutei, namų tarnaitei, įstaty
mai buvo visų vargų priežastimi I Ji žuvo prislėgta bejauslių 
įstatymų našta, rankose netinkamų įstatymams vykinti žmo
nių. Tai yra labai puiki ir užimanti apysaka iš gyvenimo tik 
ką praėjusių dienų. 158 pusi., kaina ................................75

No. 32. Darbas. Garsaus franeuzų rašytojo Emil Zolo romanas. 
Knyga parašyta tais laikais, kada po didžiausios franeuzų re
voliucijos ėmė sparčiai tarpti pramonė, fabrikai statytis vienas 
po kitam ir darbininkai patapo “Darbo Vergais”. Neperskai
tęs šios knygos žmogus negali turėti supratimo koks tada buvo 
darbas ir kaip jis priėjo prie musų dienų darbo. Nepaprastai 
žingeidi ir naudinga knyga. 291 pusi. Kaina .............. $1.00

No. 40. Žemaitės Raštai karo metu. Kam nemalonu yra turėti sa
vo namuose Žemaitės Raštų ? Kam nemaloni yra ta karšta 
meilės ugnelė, kuri degė Žemaitės sieloje iki tol, kolei užgeso 
kartu su jos gyvasčia. šioj knygoj telpa keliolika apysakaičių 
ir pasakojimų iš tų laikų, kada ant Lietuvos žemelės kariavo 
dvi milžiniškos armijos ir kankino nekaltus Lietuvos valstie
čius. Čia taipgi telpa Žemaitės atvaizdas ir atvaizdai jos nuo- 
širdžiųjų draugų—adv. A. Bulotos ir p-nios Bulotienės. 125 pusi. 
Kaina ......................................................................................75

No. 34. Raistas. Apysaka iš gyvenimo Chicagos skerdyklų darbi
ninkų, kurioje svarbiausią rolę lošia lietuvis, Jurgis Rutkus. 
Šią knygą parašė garsus Amerikos rašytojas Upton Sinclair, 
kuris specialiai studijavo šios Chicagos miesto dalies vadinamos 
“Town of Lake” darbininkų padėtį ir garsiąsias Chicagos sker
dyklas. Raistas savo laiku yra sukėlęs trukšmą net Jungtinių 
Valstijų Kongrese ir nuo to laiko darbininkų padėtis žymiai 
pasigerino. Nėra kitos knygos Amerikoje, kuri taip drąsiai, 
taip gyvai ir aiškiai nušviestų ateivių gyvenimo apystovas, 
kaip Raistas. Perskaityk šią knygą ir tik tada žinosi kas tai 
yra Stock yards” arba “štękerdai”. Labai įdomi ir pamoki
nanti knyga. 355 pusi. Kaina .................................... $1.50

No. 46. Pasakojimai apie Jėzų. Tomų tomai knygų yra prirašyta 
apie Jėzų, bet ši maža knygelė geriau už visas kitas nušvie
čia Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą iš numirusių. Labai 
gyvi ir įdomus pasiskaitymai. 42 pusi. Kaina ................. 25

reikalinga papuošimui, paįvairinimui

Poezija-Eilės
Eilių skaitymas priduoda žmogui daug smagumo, nereikalauja 

daug laiko ir tinka visada ir visur. Eiles gali skaityti sau vienas, 
kada siela ieško ramybės; gali skaityti ar iš atminties padeklamuoti 
svečiuose ar šiaip žaidimų vakarėliuose, piknikuose ir išvažiavi
muose—žodžiu eilės-poezija
kasdieninio musų gyvenimo ir suraminimui verkiančios sielos. Že
miau telpančios eilių /knygos kaip tik. ir susideda iš tokių eilių, ku
rios turi savyje “gyvybę” ir kurių skaitymas ar deklamavimas vi
suomet bus malonus, suraminantis, žingeidus, viliojantis ir brangus 
taip, kaip mylima ypata yra visuomet laukiamas svečias.

Užsisakyk sau šias eilių knygutes ir turėk visuomet po ranka.
No. 68. Deklamatorius. Rinkinys gražiausių eilių keliolikos geriau

sių musų poetų surinkta krūvon ir, taipgi pamokinimai kaip 
skaityti ar deklamuoti, kad butų smagu pačiam ir kitam, kuris 
klauso. Čia taipjri yra keletas monologų dėl skaitymo ar loši

mo. 104 pusi. Kainu .............................................................75
69. Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko eilių Jr poezijos daly
kėlių prozoje. Čia apart kilų eilių telpa garsioji Edgar Poe 
poema “Varnas”, kuri niekuomet neįkirės skaitytojui, kad ir 
tūkstantį kartų skaitytų. 83 pusi. Kaina ...................................................35

70. GIudi-Liudi. Rinkinys Lyrikos eilių, vertimų ir prozos ro-
šinelių. šių eilių turinys yra taip įvairus, kaip patsai musų 
gyvenimas, kaip gyvenimas visų žmonių į daiktą paėmus ir 
jų kalba taip graži, kaip paukščių čiulbėjimas ir girios šlamė
jimas. Tai eilės talento, koks retai įsikūnija ir vėl pranyksta. 
105 pusi. Kaina ..v................... .................................................... 50
71. Gyvybė, čia telpa keletas trumpų ir ilgų eilių žmogaus
geidžiančio pasiekti erdves. 41 pusi. Kaina ............................20
73. Kcplos Kančios. Satyros eilės, kaipo protestas prieš baugi
nimą žmonių pragaru. 28 pusi. Kaina ........................,..............20

N.

No.

No.

No.

“Naujienų” Knygyno Katalogas
Nauj'as ir pilnas jau baigiamas spausdinti ir 
neužilgo bus siunčiamas kiekvienam ant pa
reikalavimo.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
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96,000 žmonių žuvo 
nelaimėse

Kova prieš šunų 
lenktynes

Prieš Master in Chanccry 
Korshak šiomis dienomis prasi
dės aitri kova tarp valstijos 
prokuroro ir šunų lenktynių 
trusto. šunų lenktynės dabar 
rengiama po apsauga teisėjo 
Fisher metai atgal išduoto in- 
džionkšeno. Tas injunctionas 
buvo laikinis ir visas da
lykas buvo pavestas Mas
tei* i n Chancery. Tečiaus 
per metus laiko nieko ne
buvo veikiama, tik dabar su
kruto stengtis tą injunctionų 
panaikinti. t

Tvirtinama, kad šunų lenk
tynių t rus tas, kuriam vadovau
ja Capone, Bugs Maron, J. H.

National Saloty Council va- 
; kar paskelbė, kad nelaimėse vi
sose Jungtinėse Valstijose per
nai žuvo t>6,(M)0 žmonių. Dau
giausia žmonių žuvo nelaimėse 
su automobiliais, būtent 27,- 
500, arba 6.3 nuoš. daugiau, 
kaip 1927'm. Skaičius gi vi
sų nelaimių sumažėjo.

Teciaus nelaimėse su auto
mobiliais nukenčia n<> tiek au
tomobilistai, kiek pėstieji, nes 
iš žuvusių, 15,950, arba 58 nuo
šimčiai, buvo pėstieji. Automo
bilių susidūrimuose žuvo 16 
nuoš. Skaičius žūstančių nelai
mėse su automobiliais penkis 

; sykius padidėjo nuo 1913 m. — 
ant kiekvieno 100,000 gyvento
jų-

A m e r i k o j c, p ropo rcioųąl ia i, 
daug daugiau žmonių žūsta ne
laimėse, negu kurioj kitoj šaly. 
Automobiliai užima pirmą vic- 

. tų» PO jų seka kritimai, gele- 
Į žinkeliai, prigėrimai, apdegi-

vo $39,787. Net ir aldermanai 
sakosi nežiną ką tie “eksper
tai” veikia ir kokios yra jų pa
reigos.

Politikieriams proga
Nesenai miesto taryba paski

ro $150,000 miesto advokatui 
Ivttelsonui vesti vylų su telefo
nų kompanija apie telefonų nu
pili n imą. Tai buvo tikras sma
gumas politikieriams, nes atsi
darė naujų įdžiabų. Pirmieji 
apspito Ettelsoną patys alder- 
mamai, kurie balsavo už paski- 
rymą tų pinigų ir dabar reika
lauja vietų savo šalininkams.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius Wm. 

F. Russell savo savaitiniame 
biuktene pataria:

“Prisiartinant atostogų sezo
nui sekami patarimai duodami 
apie apsaugojimą jūsų turto 
jums išvažiavus.

-“Apsižiūrėk i t, kad visos du-

WENNERSTEN’S ŽENGIA I SĖK
MINGIAUSIUS BIZNIO METUS 
SU PAGELBA GARSINIMOSI 

LAIKRAŠČIUOSE

Sulyg planais, kuriuos suformula
vo Henning VVennerstcn, Inkorpo
ruota kompanija, 2758 Archer- Avė., 
Chicago, jai 1929 metai žada di
džiausi bizni jos biznio 33 metų is
torijoj. ši sugabi kompanija, kaiip 
žinoma, daro selyklo ekstraktų — 
Wennersten’s Rich Malt. Extract.

Publikai žinomas Wennersten’s 
produktas yra gaminamas tik jos 
vienos patentuotu procesu, kuris už
laiko šviežias ir tikras, apynes gry
name selyklo ekstrakte ir tuo budu 
pasižymi puikiu skoniu.

Garsinimas to produkto jau ge
rokai pavarytas pirmyn, ir jis tęsis, 
naudojant ytin daug vietos laikraš
čiuose šiame ir 150 kitų miestų, be 
sustojimo per visus šių metų kait
ros mėnesius.

Be to, sulyg planais, kuriuos pa
skelbė kalbamoji kompanija, Wen- 
nersten’s tęs ir didins vadinimų 
Dealer-Cooperative planų, kuris tu
rėjo didelio pasisekimo pereitais 
metais. Ši kompanijos darbuotės 
sritis apima daugelį patarnavimų, 
turinčių svarbios reikšmės lengves
niam ir apštesniam pardavimui 
Wennersten’s Malt Ekstrakto. Ir 
kiekvienas pardavėjas to ekstrakto 
turi teisės gauti šitokios pagelbos 
iš kompanijos veltui.

, PRANEŠIMAI
Lietuvių Tautiškų Kapinių Ap- 

vaikščiojimas bus ketverge, gegužės 
30 d., prtidžia 10 vai. ryte. Pra
šoma visų rengtis dalyvauti.

Komitetas.

Lietuves Akušeres
Vidikas-Lulevičienė

Lietuviai Gydytojai

A. L Davidonis, M. II
4910 So. Mieli igan Avė.

Tel. Keuw<iod 5107 
VALANDŲ S;

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 0 iki 8 vaiundai vakare

apart tventadienio Ir ketvirtadienio 
-------- O--------

3103 South Halsted Street 
Telephone Victory 1115 

CHICAGO. UJL

Jau 16 metų kaip 
praktikuoja ant 

Halsted St.

Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakaro.

Baigusi akušerijos 
kolegiją 'Pennsylva- 

nijoj.

Dovanai patartinas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

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

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U š E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Ellis ir kiti, kasmet iš šunų 
lenktinių pelno $4,500,000, ir 
kad dar daugiau pinigų žmonės 
prakiša laižyboms. nes laižybos 
taip sutvarkytos, kad veik nė
ra jokios progos jas laimėti, 
t rusto turtas siekia $1,000,000. 
Kasdie lenktynes aplanko nuo 
3,000 iki 10,000 žmonių, kurie 
kasdien už Įžangą sumoka tuts
iui mažiausia po $10,000.

Išpradžių operavo septyni 
lenktinių laukai, bet Irusias pa
kelini savo gengsterių kompeti- 
torius išvijo ir dabar beliko 
tik trys laukai, kuriuos valdo 
pats luistas.

Politikierių rado kaltą
Negras politikierius VVilliam 

VValtham, municipalio teismo 
bailifas, liko rastas kaltas už 
pasikėsinimą nužudyti žmogų, 
nes-jis balsavimo dieną ginče 
su Deneeno frakcijos darbuoto
ju, paslarąmjam pagrirtnojo re
volveriu.

Negro poli t i kiečiaus byla bu
vo nagrinėjama vos vieną die
ną, kuomet Ellerio saikus na
rių, kurie buvo kaltinami lygiai 
už panašius nusidėjimus, bylos 
buvo nagrinėjamos po po kele
tą mėnesių — ir baigėsi jų iš
teisinimu.

DVI KNYGOS

mai ir nelaimės su gatvekariais.
Nelaimėse dirbtuvėse žuvo 

apie 21,000 žmonių. Bet jeigu 
gatvė ir dirbtuvė nėra saugi 
viela, tai tiesk pat nėra saugi 
vieta ir gyvenamieji namai, nes 
nelaimėse namuose žuvo irgi 
apie 24,000 žmonių, tai yra be
veik tiek pat, kiek žuvo dirbtu
vėse. Beveik 40 nuoš. nelai
mių namuose paėjo nuo kriti
mų ar puolimų. 5,240 žmonių 
mirė namuose nuo apdegimų, 
nusišutinimų ir eksplozijų, 4,- 
320 žmonių nutroško, 1,920 mi
rė. nuo nuodų namuose, nuo 
isibrėžimų mirė 480 žmonių.

20,500 žmonių žuvo viešose 
vietose — prigėrė, nuo ginklo, 
ar liko suvažinėti traukinių.

Civilė aviacija pasiėmė 368 
auksas, arba 125 nuoš. daugiau, 
negu 1927 m. Pasažierių žuvo 
10 nuoš. d: ugiau, negu aviato
rių. c

rys ir langai jūsų namuose bu
tų gerai užrakinti tvirtais už
raktais. Jeigu langų užraktai 
neveikia, įdėkite naujus. Ap
žiūrėkite visas duris ir langus 
prieš išvažiuojant.

“Pakelkite užlaidas. Nuleis
to s užlaidos parodo, kad jus 
nėra namie. Jūsų namas ar 
apartmentas iš lauko turi atro
dyti taip, kaip kad jus būtu
mėt namie.

“Neturi būti išyažiuojanl pa
likta namuose vertenybęs. Jūsų 
apiclinkės bankas, aX sandėlis 
palaikys juos iki jus sugryšite.

“Paprašykit savo kaimyno 
pridaboti jūsų namus. Taip
jau praneškite savo apielinkčs 
policistui, kad jus išvažiuojate.

“Praneškite laikraščių nešė
jui, pienininkui, ar kiekvienam, 
kuris gali ką nors pristatyti, 
-kad nepristalinėtų iki jus su
gryšite. Krūvos laikraščių ir 
pakelių yra vagims pakvieti
mas įsilaužti į jūsų namą.”

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

Kad butų Tamstoms parankiau — 
galėtumėt ir prieš pietus ir po pie
tų ateiti, ir kad nereikėtų beveik 
sykiu visiems atėjus laukti — per
mainiau ir pailginau priėmimo va
landas. Dabar ofiso valandos bus: 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir nuo 
6 iki 8 vakare, o sekmadieniais, nuo 
10 iki 12.

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS.

3421 So. Halsted St.
(netoli 35-tos gatvės, ant viršaus 

naujos Budriko krautuvės)

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

/

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Šios dvi knygos reikalinga tu
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil-
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnu 

reikšmes

Kiekvienas žmogus sapnuoja. 
Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ knyga

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančio misliu .

Jei nori būt mėgiamas drau
gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviai.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. I laistei! St.

Chicago, Ilk

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Phone
Hemlock ^252

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 Soath Halsted Street

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

Rez. 82IIJ South Wa!lacc Street \ -------- o--------

' GYDO

Kraujo, odo.s, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J, W. Beaudette
VIRiUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:34 ir nuo 7.iki 10 
NedėKoj nuo 2:30 iki 4:30 d. po piet

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 matai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labus 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

' Phone Midway 2880
-------- o---- ’—

Akių Gydytojai

Phone Canal 0222

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, 1LL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street
Kampan 18th St.

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

Rertdeace Tel. Fairfax 6352

Kalėjimo viršininkas 
pavargo

Cook pavieto kalėjimo virši
ninkas Ed\vard J. Fogarty tiek 
pavargo begabendamas kalinius 
iš senojo kalėjimo Į naują j Į pa
vieto kalėjimą, kad nuo persi- 
lirbimo -gavo nervų paįrimą ir 
lapo išgabentas i ligoninę.

Elektra užmušė
t'žvakar smarkus lietus gerai 

išmaudė ^rysiančius iš darbo 
chieagiečius. Bet jis kainavo ir 
vieną gyvastį. VVard Slar iš
VVau'kegatio, lineman užmies- 

Įčio elektros kompanijos, dirb- 
' damas lietuje anl ekklros slul- 
| ,:<♦ prie Teleįj-rap 11 kelio, paliete 
elektros vielą ir liko aut vietos 

, užmušiąs. 
-------- — ■■

Nereikalingi centai
i _______—

Nežinia iš kur pasklido gan
das, kad pasaulinė paroda Chi- 
vagoje mokėsianti dovanas už 
centus su indiono galva. Paro
dos komitetas gauna daugybes 
paklausimų iš visos Amerikos, 
kiek tų centų reikalinga, kokių 
melų ir kiek bus mokama pre-i 
miji s. Pinigų pardavėjai yra 
apstoti žmonių, kurie siūlo sa
vo centus. Bankai irgi susilau
kė daugybės pareikalavimų cen
tų. Žmogus išsimaino keletą 
dolerių centais, išsirenka cen
tus su indiono galva, o likusius 
vėl grąžina bankui. Delei už
duodamo bereikalingo darbo, 
bankų klerkai nemažai keiks
noja ant centų kolektorių.

Parodos komitetas dėl tos 
priežasties prašo paskelbti, kad 
jam jokie centai yra nereika
lingi, kad jis centų nerenka ir 
iokių premijų už jokius cen
tus nesiūlo ir niekad nesiūlys.

Pabrango “ekspertai”
ISulig pasiųstos miesto kler

kui atskaitos, miesto salės “eks
pertai” balandžio mėn. kainavo 
miestui veik du syk tiek, kiek 
kovo mėn. Sąraše (paduodami 
32 visokie “ekspertai,” kurie 
gavo $1)5,536, o kovo mėn. bu- 
ao tik 22 “ekspertai,” kurie ga-(

ONA MIŠEIKIENĖ 
(po tėvais Žičkaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
gegužės 28 dieną, 10 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukusi 43 
metu amžiaus, gimusi Taura
gės apskr., Eržvilko parapijoj, 
Ropinės kaimo. Amerikoj iš
gyveno 26 metus. Paliko dide
liame nubudime vyrą Kleofą 
(lukteri Ona, du sunu — Do
minika ir Kleofą, brolį Juoza
pą Žiekų ir gimines, o Lietu
voj du broliu ir dvi seseris. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
309 W. 47th St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
gegužės 27 diena, 8 vai. iš ry
to iš namu į Švento Kryžiaus 
parapijos bažnyčia.. kurioje 
atsibus greduling-os vpan 
už veliones sielų, o iš ten bus 
nulydėta Į Sv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Onos Mišeikienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimu ir
atsisveikinimu.

Nuliūdo liekame,
Vyras, Duktė, Simai, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Universal Restaurant
Musų virt lėni a i, 
dešros ir kopusiai 
primena mamytės 

valgiui
A, A. NORKUS. »av

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofieo Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirargaa

Specialistan moterišku, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—2 po pietų, 7—8 yak. 
Nedčliomia ir šventad 10—12 dieną

Advokatai

JUOZAPAS W. LAWCEW1CZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 24 diena. 1929 m., su
laukęs 35 metu amžiaus, gi
męs Šiaulių ap., Kuršėnų mie
ste. Amerikoj išgyveno 16 me
tų. Paliko dideliame nubudime 
brolį Antanų, brolienę Marijo
na, švogerką Jicvų, švogerį 
Petrą Barški, pusbrolį VVaiterį 
Focevičiu ir gimines, Lietuvoj 
motinėle Amilija, dvi seseris— 
Stanislava ir Kazimiera ir 
brolį Kazimiera- Kūnas pa
šarvotas randasi 4605 S. Her- 
mitage Avė., Eudeikio koply
čioj.

Laidotuvės įvyks antradie
ny, gegužės 28 diena, 2 vėl. 
po pietų iš Eudeikio koplyčios 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi A". A. J. W. Lawcewi- 
cziaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Brolis, Brolienė, švogeris, 
švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gfa- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimą* u 
laidotuvėse ir kokie- 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn
CHICAGO. ILL..

J. Lulevich
Lietuvis graborias 
ir bnlsamuotojae

Automobilių patarna
vimai teikiam® vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
31t3 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1116

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic, 
Koplyčia dykai. 

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVTCZ
Lietuvis Graborias ir 

Balaamuotojaa
1314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevalt 2415-2516

J. F. R ADŽIUS
y PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau'ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystčs.

668 W. 18th Street 
Tek Canal 6174 
SKYRIUS:

1288 S. Halsted Stį 
Tel Victory 4084

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AK!S

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyka egzaminavime, pusę 
k.; t i 11 < įsiūlo xxl<i ni v>s»
vaikščiodami iš namu i namus. Vrak- 
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik nas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETKIST 
Phone Boulevard 6487 

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienoa ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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

Vai.: 1 iki 3 po piet" 6 iki 8 vak.
Tol. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswkk 0597 
Ultravioletinė švicca ir diathennia

DR. J. J. K0WARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioi pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4615 South Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

K; GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn StM Room 1111 

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

Gyvenimo vietą
>323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliok'c r.’zo 9 iki 12 ryto

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:.

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SLMKUS

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.
r*tioxie ayette b82O

DK. 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, G—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez.. 6641 South Albany Avenae 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

j vairus Gydytojai

DRJIERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam* tinoniu* per 2i 
metu* kaipo patyrę* gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18lh SU netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 311(1 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 681K1

Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 no pint Į
7 iki 8 vai. Nedoj, nuo 10 iki 12 Į

Rez. Telephone Piaza 3201

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S'. La Salio St., Room 2001 
Tel. Rando!ph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki G vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn St,
Room 028

Tel. Franklin 4177 
Muo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullmau &9l)0

— ■-_____ __________ 1

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pelnyčio; nuo 9 iki 6

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidunniestyją 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 V/est Wa«hinr;ton Street 

Cor. Washington and Clark Šia 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHNB.BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
10.5 We«t Adams St., Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Kezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Salio Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Bnulevevd 3697
B315 So. Halsted Street



Tarp Chicagos
Lietuvių j

J. Babravičius Ta 
bor Farmoj

Dainininkas Juozas Babravi
čius šią vasarų praleis Tabor 
b'armoj, pas p.p. Bačiūnus, So
dus, Mich. P.p. Bačiūnų kvieti
mu, dainininkas i ten išvyko

tui ilsėsis, o vėliau — rengsią 
prie ateinančio sezono koncer-

NAUJIENOS, ChieagtJ, III PirmądieniSj geg. 27, 1929 . ... —. --- - --
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Financial

Finansal-Paskolo*

Pas vaišingus p. p. Bačiūnus 
vasaros karščius praleis ir dau
giau artistų. Taipjau lai yra 

vieta.
—R.

lųegiamiausia golfininkų

Burnside
SLA. 63 kp. susirinkimas i- 

vyko gegužes 7 <1. Pirmininko 
ir vice pirmininko nebuvo, tad 
tvarkų vedė A. Macukcvičia, 
labai didelis darbuotojas, kuris 
per 9 metus pirmininkavimo 
prikalbino lik 6 naujus narius.

Kaip paprastai, susirinkime 
pirmiausia duota pipirų nieku- 
riems asmenims. Paskiau pri
eita ir prie kuopos reikalų. Ba
landžio mėn. kuopos valdyba 
buvo paskelbusi įdomų dekretų: 
kas neplatins išvažiavimo tikie- 
tų ir nesumokės už tikietus $1, 
tokio nario mėnesinės mokes- 
tys nebus priimamos. Tečiaus 
šiame susirinkime šis valdybos 
diktatoriškas dekretas liko su 
pagelba narių atšauktas.

Viena davatka išsitraukė iš 
kišeniaus “Vilnį” ir sako: 
“Draugai, žiu rėki te ką rašo apie 
63 kp., kad ją jau skaldo.” Bet 
pirmininkas, lig nežinodamas, 
klausia kokis organas. Atsako, 
•kad “Vilnis,” “musų organas.” 
Tečiaus nors ir jų organas, bet 
skaityti neleido, nes jau yra įva- 
lės smalos privirta, lik nežino 
kam teks ją suvalgyti. Tik 
šlykštu, kad savo darbus ban
do kitiems primesti. Pats 
mininkas pareiškė, kad jei 
ateis į šlubų, tai moterėlės 
imkite šluotų ir duokite, 
jis išlėktų pirma, o šluota 
kui. šitokie patarimai gal 
ka patiems komisarams,
ne SLA. nariams ir ne Ameriko
je. —S. N.

pil
kas 
pa
kini 
pas- 
tin- 
bet

Iš Oak Forest
Atsišaukimas.

Aš, nelaimingas vargdienis, 
prieš keturius metus per neap
sižiūrėjimų medžioklėje susi
žeidžiau — iškritus ir išsišovus 
šautuvui. Ir štai jau keturi me
tai kaip kankinuos dėl tos ne
laimės. Gerieji daktarai išgel
bėjo mano gyvastį. Bet ant 
ligonių, vaistų ir daktarų išėjo 
paskutinis centas ir nesant kur 
dingti, kur prisiglausti, štai jau 
antras metas kaip esu šioj prie
glaudoj. Bet čia aš negaliu pa
sveikti. širdingai ačiū lanky
tojams, kurie po kiek siuelpė 
ir dasipirkdamas kiek maisto 
ir vaistų, neinu silpnyn ir gy
vastį palaikau, tečiaus norėtų
si ir pasveikti, nes esu dar 
jaunas, 33 metų amžiaus ir bu
vau stiprus. I>r. Remzal iš St. 
Mary ligoninės, Michigane, pa
taria važiuoti į tą ligoninę, nes 
ten yra tam tikros mineralinės 
druskos ir vonias ir sako, kad 
aš ten visai pasveikčiau. Bet 
tam reikalinga dideli kaštai, o 
pagelbos iš niekur negaliu 
gaut. O merdėti, kentėti skaus
mus ir laukti paskutinės gyve
nimo valandos, kuomet žinai, 
kad dar galima pasveikti, yra 
Labai sunku.

lodei ir kreipiuos j mielašir- 
diugąjų lietuvių visuomenę pra
šydamas susimyičjimo ir pagel
bos. Prašau draugų, pažysta
mų, biznierių ir organizacijų 
paduoti man brolišką pagelbos 
ranką, padarant nors smulkią 
kolektų susirinkimuose, ar tarp 
savo pažystamų, ir ypatiškai ar

PAŽINKIT
W. BENECKĄ

Popieruoju, malevoju ir darbą ga
rantuoju. šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

ATLIEKU abelną darbą prie na
mų pentinimo ir popieriavimo. Dar
ba garantuoju. Kreipkitės S. Zinkus, 
“Lietuvą” 3210 S. Halsted St. Tel. 
Victory 1266.

Man Nereikia Cash
[ln i veršiai Health

kliii'ho ringas, kur dabar treni
ruojasi “Naujienų” piknikui 
boksininkai ir ristikai. Paveik
sle parodoma, kaip p. Bagdo
nas, kliubo vedėjas, uždeda sa-!slrodys ir kitas šaunus lietuvių 
vo oponentui “head-lock’ą.

atletikos nausko darže. Piknike jau pa
sižadėjo dalyvauti visa eilę bok
sininkų ir rislikų. Apie Slidžių 
jau buvo rašyta. Da'bar dar 
turiu pridurti, jog piknike pa

“Naujienų” piknikas, kaip 
žinda, įvyks birželio 9 d., čer-

boksininkas. Trumpoj ateity.
i “Naujienose” pamatysite jo pa
veikslų ir sužinosite kas jis yra 
per vienas.

Aš būdavoju ir pertaisau beisnian- 
tus, krautuvių priešakius (fronts). 
Atlieku visą darbą perdėm. Mokėti1 
už darbą galit nuo 2 iki 5 metų. 
Pastatysiu 5 kambarių murini bun- j 
galow už $4950. Mano patyrimas 

atsakomybe bus pelningi jums.

Joseph Strnad
Įpėdinis Jos Strnad & Son 

įsteigta 1884 
Tel. Canal 1272

L808 So. Ashland Avė. -------o— —

ir

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai ’
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
ONVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716,

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

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

Co.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

DIRBTUVEI reikalinga darbinin- 
kų-ių. American Duster Co., 550 W. 
39 St., prie Wallace St.

REIKALINGI' vyrai ir moteriškės 
nariams prirašinėti prie inkorporuo
tos Savasties Valdytojų (Landlords) 
Asociacijos. Darbas dienomis ar 
vakarais. Dideli pinigai. Kreipkitės' r",;t 
Room 203 1650 So. Ashland Avė.

Situation VVanted
Darbo Ieško

Rea! Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kamb. modemi
nis medinis namas, ant cementinio 
pamato, 3 metų senumo, 2 karų mū
rinis garažas, viŠtininkas, ant 1 akro 
žemės. Randasi pietvakarinėj miesto 
daly, arti transportacijas. Kaina 
$12,000. Ryan, 9447 S. Ashland Avė.

KAM EIKVOTI 
žinonoH turi «av<> 

I rentini, niekada 
reiškia piniKus

Taupus žmonės turi savo namus. Pint- 
iAlelsli rendai. niekada negrįžta. Per- 

...... t namus, reiškia pinigus kaip bankan 
padėti, ir kaštuoja pigiau, negu rendą. Dai
lus namai Blue ' ‘ 
lo ir vėliausios

Islande. reriaURio nu 
mados. Tvirtų plytų.

I Siu _ vandenin dildomi, tailo maudynės. show-
... plasteriuoloH

IE.ŠKAI' darbo prie namų, šeimy-Į 
ninkaut vyrams. Turiu mažą vaiką į1(] 
6 metų. K. Remeikienė, 11429 
Lowe Avė.

GRABORĮŲ ATYDAI 
Jieškau darbo. 

Licensed Embalmer. 
kau Chicagos grabprių 
patarnavimu ar be. Turiu 8 
patyrimą šioj biznio šakoj.

Kreipkitės 
Naujienų adresu — 

Box 1093

Esu Illinois
Taipgi atsa- 

laisniu su 
metų

tįžuolo
.......Y>

beržo ' 
gotikas:

.......... H19
blokas

113 1 JIHIi

' beismento 
I nyk, 
Į lės 

mcliuolos: 
namo.

blokas 
.113 1)91 h 
—$10,750. 
6(101.

erindys, viškos. 
lubos. artistiniai 
trimingai; 5 kambariai 
5<*x2Oi) lotas: įrašo i 
niaujama maAina 
Grejrory, tarp 122 ii 

i rytus nuo Weslern 
Plane. Blue Islafid. Kaina $9.500 
H. M. EI)WARD8,

stiklai. ___
'._j ir Bau- 
dūdos ena- 
kiekvienam 

12.3 Si.. 
Avė., ir 

Z?.Z >
Oakland

BUKIT PATYS TEISĖJAIS
Parduodu nauja savo 5 kambarių 

bungalovą, 2248 West 72 St., pil
nai jrengta naujoviniais patogu
mais. $750 imokėti; $17.50 mokėti, 
savaitei kartu su nuošimčiais. Ar 
gausit ką geresnio? Kreipkitės:

T. M. RYAN.
105 N. Clark St., 
Tel. Central 2384

laišku prisiunčianl i 
minu paduotu adresu.

Kad ir nedidelėmis aukomis i mes Zmogin. 
jus mane vieną daug sušelpsite! cuit crl. Bylos 
ir pagelbėsite atgauti sveikatą. į Nelik' Togia; 
Apturėjęs auką, pranešiu laiš-igias. Divorsas. 
ku ir laikraščiuose paskelbsiu, los nr. B18137(1. 
o patogiu laiku, liepos mėn., Į John Krashinelis prieš Louis 
važiuosiu į ten pasigydyti. (ląlĮir 
su jūsų pagelba sugryšiu svei- len 
cas ir vėl galėsiu dirbti ir bill 
džiaugtis gyvenimu. O jums! crt. 
visiems busiu iš visos širdies 
dėkingas.

Joseph Lapinskas,
Ward 39, Instilution, 

Oak Forest, III.

že-^ Circuit crt. Byjos n r. B181315. 
Mike Kasparaitis prieš Ja- 

Bill for inj. Cir- 
nr. B181349.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. , 

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

Phone Republic 7869

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir Lile kur. Dykai apakait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

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

For Kent
PASIBENDUOJA 6 ruimų fialas, 

geroj vietoj gyvenimui, steam heat. 
Vieta randasi 3959 S. Kedzie avė. 
Kreipkitės 6940 S. Artesian Avė. 
Tel. Hemlock 7415 

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

PARDUODA buoavotojas nauja 
muro dviflati, karštu vandeniu šil
doma, ąžuolo trimingai, arti moky» 
klų ir bažnyčių; turi parduoti grei
tai, $12,950, arba pastatys ant jūsų 
loto. Lengvos sąlygos.

Tel. Pensacola 8501.
-------- o--------

MIRĖ LIETUVIAI

Stakcnas et ai. Creditors 
on judgt. $1518. Circuit 
Bylos nr. B18I37I.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl se-
die- novėje būdavo labai daug ste

ną, prieš pietus Marųuette Parki buklų, o šiandie yra mažiau? 
ežere paskendo J. Lawcewicz,| Kaip-įvyko tvanas? Delko kar- 
gyvenęs šioje apielinkėje. Law- tais akmenimis lyja? Kaip vel- 
cewicz dirbo kaip agentas Met- nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ropolitan Life Insurance kom- ekzortomis 
panijai. Jis buvo vikrus dar pa-i Kodėl vanduo kartais 
lyginamai jaunas vyras. Kūnas pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
yra pašarvotas pp. Eudeikių dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
koplyčioj, 4605 S. Hermitage' ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
Ave. Laidotuvės bus antradienį j poti tapo stebuklingai išgydyti, 
iš koplyčios i lietuvių Tautiškas o kiti net iš numirusių prikelti? 
kapines.

Penktadienį, gegužės 24

tampa išvarytas?
krauju

Į visus šiuos klausimus ir dar
•■■f =:« « daugelį kitų šioje knygoje rasi

Ignacas Daynor, po sau atsakymą. Tai yra nepa- 
ligos, j
2:30 vai. ryte. Buvo Į

Paėjo iš Steig-

gegužės mėnesio įprastai svarbi knyga.
• 1 A (U AKaina apdarytos $1.25.

Mirė 
trumpos
26 dieną
27 m. amžiaus,
vilių kaimo, Pašvitinio parapi
jos, Panevėžio apskričio. Palikei 
moterį, dvi dukterį ir sunu.1 
Daynor gyveno adresu 4348 S.! 
Rockwell St. Laidotuvių dienai 
bus paskelbta vėliau.

•Mirė Marijona Paluckienė. 
10722 S. Lafayette $t., Rose- 
land. Mirė susilaukus 26 metų, 
po sunkios ligos, 26 dieną ge
gužės. Paliko vyrų Franciškų. 
Laidotuvės bus trečiadienį, ge
gužės 29 dienų, 8 vai. ryte į 
Visų Šventų parapijos bažnyčių.

iš ten i šv. Kazimiero kapines.
' Nn.

o

Lietuvių bylos 
teismuose

Anna Orbutte et ai prieš 
John A. ir Joseph Jokantas. 
Conf. judgt. $1717.50. Superior 
crt. Bylos nr. 498361.

Frank Pumputis prieš Fr. 
S'tasulis, Jeronimas ir Ursula 
Baltikauskis et ai. Byla užda
ryti morgičių sumoje $1500.

40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98
St. Louis “Dutch Bov” 
White Lead, 100 sv. 11.50
Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ................... 98c

žolei piaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Piaunant galandas. Tik 
už ............................. 5.98

Taipgi ant visko nuže- - 
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL'STREET 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
81/>X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Į CLASSIFIED APS.
Mokyklos 

EducationaI

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslų į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslų į vienus me
tus. Amerikos Lietuviu Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. -- - ■
jums padėsime įsigyti abelną moks
lų. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ii/ visose moksle 
šakose apsišvietę. 1

Amerikos 'Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytoja* 
3106 So. Halsted St, Chicago, UI.

Ateikite įsirašyti šiandien ir

10% Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
fialai, bungalovv, rezidencijos ir ga
ražai 
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. . "
atliekame visokį remodeliavimo darbų 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO

364.5 Montrose Avenue 
Kevstone 1633

pastatomi ant jūsų loto. Ne-

Pirminu mus pamatykit. Mes

J. s. RAMANCI0NIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

z WALL PAPER
Pąinters & Decorators

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

Tel. Victėrv 7261

“QUAL1TY” phimbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčėdijiinu — 
dinos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
eitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victbry 2740

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $30C 
už 2% nuošimčio ir lengvais 
cėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komišo.,

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstalrs’ 

Tel. Armitage 1199

išmo-
i 24

PINIGAI PASKOLOMS 
už Žmonės gero budo gali pa- 
7Qi siskolinti nuo $50 ir augš.

/q ant savaitinių ar mėnesinių 
' išmokėjimų tik už 7% palu- 

<anų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra/ “red tapė”.

COMMONWEALTH
INVESTMENT &
FINANCE PLAN

100 N. l.a Šalie St.
Tel. Randolph 6811

WEST SIDE OFFICE
Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 60303201

-----------------------ya-----------

5y2% Ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

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

arba $300, imame Jegali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampa* Hermitage Ava.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jum* naudingo.* 

Kreipkite pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St

RENDON du frontiniai kambariai 
tinkami mažai šeimynai arba pa
vieniams, 946 — 3lst Place.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.v

PIANAI $25 ir augščiau — gro- 
jikliai ir upright.

SCHWABTZ BROS. STOBAGE 
640 E. (ilst St. Mid\vay 9733

BARGENAS
Moderniškas 5 kambarių stucco 

bungalovas. Reikia parduoti tuojau; 
40 pėdų lotas; ąžuolo grindys, dai
lus sodnas; garažas; šonu kelias; 
miegoti gonkas; židinys, knygoms 
šėpos; pamatykit tuojau. Už tokią 
kainą greitai išeis; 3221 \V. 65 PI. 
Tel. Hemlock 6592; Englev/ood 4678,

ir

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PENKIŲ kambariu medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. 
Mažas jmokėjimas su mažais mėne
siniais išmokėjimais likusiai sumai 

___ _  _ ______ _______ ... nupirks ši namą. Paims lotą kaip 
Išdirba aukščiausios rūšies radios. mokesties dali. Kaina $5,000, M. B. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- Caldvvell, 5117 Milvvaukee avė. 
veizda jų artistiška. Klauskit pas I --------------------------------------------- -—
radio pardavėjus, o jeigu jie netu- ^250 JMOKĖTI
ri tm kreipkitės nas mus B. and J.: 5 kan)bari;j niuro Lungalow pa-
Electncal and Radio Engineering statom ant jusų loto už $5475 _ 
Laboratories, Ine., 0819 S. pilnai įrengtą, karštu vandeniu šil-
Ave., Chicago. III. Hemlock 9140. (|oniUt uždarytu porčiu, artistiniais 

O stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe-
i kara Constr. Co., 5947 Mihvaukee 

T,TOTZr 14- M • 4- A ’ ftVe-» tek 3136.BISKJ naudotas Ma.iestic Radio 
72, 3 mėnesiu senumo. Reikia pini
gu—parduosiu už $100 cash. M R. 

6186 So. Halsted St.

Radios
LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI
4 kambarių rakandai, viskas pilnai o, Ava 
įrengta $183. Gražiausias overstuf-| S,'O1JAK 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie-! = 
šuto medžio valgomojo kambario se- ■ 
tas $45. 3 šmotu riešuto miegruimio i — 
setas $59. o šmotų aržuolo betrice i ;2« 
setas $15. Victor Fireproof Building,!,’^ 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais ’2« 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v ■27 

’20 
I ’25PARSIDUODA rakandai, galima |’28 

pirkti kartu arba po vieną. Kreipki-i 
tės greitai, 3420 So. Auburn Avė.

Automobiles
Iludson Broug-hatn—austom ouilt 
Chandler coach _________________
late Jludson coach ... ..........    1
Stearns-Knlght—Brougham, nau

ji tairai .......-............. ............. -........... - I
Hudson Brougham, geram stovy 
Essex .........................   :
Dodgc Sodan ......... .............................
Fontiac Coupe ............   i
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. HaJuted St.. Triamrle 0330

PRANEŠIMAS

AUBURN PARK
Gera Rezidencija
kambarių — dideli miegruimiai,7

 trobėsis naujai dekoruotas perdėm, 
$706 karštu vandeniu šildomas; medžiai, 

krūmai; uždangos nuo saulės; lotas 
5295 j 40x1'25; garažas 1 automobiliui, iš- 
$305 grįsta alėja, arti bažnyčių, mokyklų 
«55o|ir Rock Island gelžkelio. Kaina 
$175 1 $11,500; cash $2,000;

7733 So. Sangamon St., 
Tel. Cedercrest 0650

ĮSIVAIZDUOKIT — 4 flatų me
dinis imamas, akmens pamatas; 4-4- 
6-6 kambariu; rendų $864 metams; 

Turinje garbės pranešti lietuviams, kaina tik $3,900; sąlygas sutarsim; 
PAIEŠKAU sesers Domicėlės Dar-1 kad .mes dabar esame paskirti par- 50th, prie Halsted. Jos. W. Hough 

gelaitės, po vyru Praninckienės (6 davinėti naujus NASH “400”, kurie & Son, 4213 So. Halsted St., tel. 
metai atgal gyveno, apie Bristo!, vadovauja pasaulyje automobilių Yards 0808.
Conn.), ir pusbrolio Antano Po-j vertybėje. Mes. teikiame visiems: 
zingio. Paeina iš Kauno rėdybos, teisingą patarnavimą 
Tauragės apskr., šviekšnos .valsč.,j 
Rumbikių kaimo. Juos pačius ar 
kas žinote, meldžiu pranešti. Pia
nas Dargula, (>628 So. C.alifornia 
avė., Chicago, III.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

Help VVanted—Maie
Paribį ninku Reiki a

VYRAI su trokais ar trokai ir 
traileriais, įrengti tolimam krovi
nių vežimui.

Kreipkitės į
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT, 
East End of Austin Avė.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ra-Energiški ir sumaną* 
sti progą padidinimui v 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus nauju* 6 dlinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi) 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kaL 
bčti lietuvilkai, lenkiikai, čechiikai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bu* trumpų lai
ką lavinami dykai konstrukcijos iių 
karų ir geriausių būdų juo* parda
vinėti.

Kreipkitės kas dienų nuo 10 ii ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

BALZEKAS MOTOP 
SALES,

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082
Miscellaneous for Sale

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $€.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom; GOVALIS—Canal 
2311.

ATSAKANČIAI ŠEIMYNAI 
Aš SIULAU

5 arba 6 kambariu MURO BUN- 
GALOVV, karštu vandeniu šildomą, 
tailo stogu, su žydiniu, bufetu, ga- 
su, aisbaksiu, miegamu porčiu; gat
vė išgrįsta ir išmokėta, dailioj apie
linkėj, į rytus nuo Central, j pietus 
nuo Belmont; jmokėti tik $500; li
kusius po $65 mėnesiui kartu su 
nuošimčiais. Del platesnių infor
macijų telefonuokite

MERRIM AC«3843 
po 6 vai. vakare.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bungalow, mūri
nis, 6 kambariu, karštu vandeniu 
apšildomas, moderniškas; garažas 
dėl vieno karo; 30x125 pėdų lotas. 
Parduosiu su mažu jmokėjimu.

5648 So. Richmond St.

PARDAVIMUI pigiai aiskriminė, 
pa- Į saldainių, cigarų, cigaretų if visokių 

mažmožių, šalia Mildos teatro. Biz
nis seniai išdirbtas, arba mainysiu 
j namą vieno pagyvenimo. 3150 So. 
Halsted St.

PATYRĘS “Route” salesmonas 
reikalingas, kuris gyvena Brighton 
Parke, 5857 So. Robey St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią

BEIKALINGA moteris virėja nakti
mis. Geras apmokėjimas, pastovus 
darbas dėl geros .virėjos. Kreipki
tės 1745 So. Halsted St.; T. Lukaus.

PAIEŠKAU užuagusios merginos 
prie namų darbo. Atsiša'ukit 3316 S. 
Halsted St..

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI arba MAINAMS. 

Prie Washtenaw ir Marųuette Road 
kampinis lotas — pakankamai dide
lis aptartmentiniam trobesiui; tel. 
Republic 7613.

P-NE NAMU IEŠKOTOJAU, 
PERSKAITYK TAI!

$500 ĮMOKĖTI, £55 į mėnesi, 
įskaito ir visus nuošimčius ir nuper
ka dailų Angljios styliaus 6 kam
barių rezidenciją. 3 didelius mieg- 
ruimius, tailo maudyne, Kohler fik- 
čerius, terasos pievelė; moderniškas 
apšildymas su jbudavotais fikčeriais. 
Lotas 33x125. Kaina $7,450. Atdara 
vakarais ir visą dieną nedėlioj.

MEHAN-MALONE. budavotojai. 
6407 Irving Park Blvd.

Kcal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Tikras Bargenas
Bizniavas namas, 6 kamb. flatas 

ir štoras, 50x125 pėdos, ekstra lo
tas šaly, ant Ashland, netoli 79 gat. 
Viskas sykiu už cash tik už $25,000. 
Naujas namas.

BIZNIAVAS LOTAS ant 95-tos 
gatves, 50 pėdų per 120, parduosiu 
už $4000. J mokėt tik $500. Nepa
mirškit matyti šituos bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 

State 5048 arba 7275

West Sidės Namai 
Bargenai Greitam Pardavimui 

9 kambarių mūras; Adams g-vė 
prie St. Ijouis; dailus namas, ge
riausioj West Sidės apielinkėj; lotas 
25x180; $10,500; sąlygos pagal su
tartį.

8 kambarių mūras; VVashington 
Boulevard, arti Sacramento; tikras 
pirkinys už $10,000. Sąlygos pagal 
sutarti, tinka rooming house.

.1. N. HOSTETTER & CO. 
137 N. Kedzie Avė., Kedzie 1919.

610

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
farmos savo 4 flatų muro namą. 
Priežastį patirsit ant vietos. Savi
ninkas Chas. J. Jutkus, 4215 No. 
Elston Avė., Chicago, 111. Tel. Irving 
3799.

Matyti vakarais po 6 vai.
PARSIDUODA bizniavus namas, 

vienas blokas nuo švento Jurgio
bažnyčios, 4 kambariai ir štorelis— 
mažas groseriukas. Parsiduoda 
namas su bizniu už $3,500. 
žastis — vyro mirtis.

Kreipkitės prie graboriaus 
MASALSKIO, 

Tel. Boulevard 4139

Prie-

PAMATYKIT 2165 W. 46th St.
Štai pastatytas sulyg užsakymu 2 

fintų muro trobėsis ant plataus lo
to. Karpcnteris savininkas paaukaus 
už tiek, kiek kaštavo pastatyti.

I-BANK MATOUSEK, 
2257 W. 47th St.

Tel. Lafayette 0169.




