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MAGDEBURGAS, Vokietija, 
birž. 3. — Socialdemokratų mi- 
nisteriai federalinėj valdžio lai
mėjo ir trečiu svarbiu klausi
mu, kuris buvo Vokietijos So
cialdemokratų partijos kongre
so svarstomas, būtent, valsty
bės apsaugos klausimu: lemti 
ar neremti mažiukę armijų, ku
rių Vokietija, einant Veršides 
sutartim, dar turi teisės laiky
ti.

t ž minislerių ir ccntralinio 
partijos komiteto |x>ziciją pa-| 
duota 241 balsai, prieš — 1 17.

Svarbaiusias krašto apsaugos j 
programų punktas skamba ši-1 
taip:

Karo pavijai neišnykę
“Kol vis dar yra naujo karo 

pavojų, kol tie karo pavojai ne
bus pašalinti įsikūrimu ir su-1 
stiprėjimu socialistinės valdžios 
mažiausia bent vienoje svar-| 
Liausiu Europos valstybių, Vo
kiečių respublika yra priversta j 
laikyti organizuotą apsaugos 
armiją kaip priemonę savo tau- i 
los apsisprendimo ir nepriklau-j

j suugos jėgos butų sudemokra- 
lizuotcs ir surespu'blikanizuotos, 

i vadinas, kad iš kariuomenės 
butų išguiti visi reakcininkų ir 
monarchistų karininkai, visi 
atviri ir slapti darbininkų i.r 

i demokratinės respublikos prie- 
i ša i.

—

Komunistų chuliga
nai puolė profsąjun
gų seimą Varšuvoje

Kautynėse su puolikais dauge
lis buvo sužeisti ir nugaben
ti i ligoninę; daug areštuota

VARŠUVA, b-lrž. 3. — Per 
Lenkijos profesinių sąjungų 
suvažiavimo atidarymą Varšu
voj įvykę muštynių ir šaudy
mų ir daugelis asmenų buvo 
sužaloti.

Riaušės kilo, kai šimto ar 
daugiau komunistų banda at
vyko liksiu sąjungų suvažiavi
mą išardyti. Kadangi neprašy
tu svečių nenorėta i suvažiavi
mo salę Įsileisti, tai komunis
tai Landė smurtu įsiveržti. Ki
lo kautynės ir šaudymai. Kele
tas sunkiau sužalotų buvo nu
gabenti j ligoninę. Be to, dau
gelis buvo areštuoti-

Anglų parlamento 
“šeimyniškumas” 

9

Vokiečių Socialdemo
kratų kongresas už 

krašto apsaugą '
Karo po veja i pasiliko, kol svar

biausiose Europos valstybėse 
iu Įsitvirtins socialistų val
džios

somybės teisėms ginti.”
Ovacijos Severingui

Kaip jau buvo minėta pir- 
mykščioj telegramoj, referen
tas krašto apsaugos klausimu 
buvo Dittmannas, buvęs komu
nistų vadas. Stipriausią tačiau 
kalbą luo klausimu pasakė so
cialdemokratas vidaus reika
lų ministeris Severingas, buvęs 
darbininkas. Jis yra vienas po- 
puleriausių partijos vadų. Jo 
pasirodymas tribūnoje buvo pa
sitiktas audringomis ovacijo
mis; tokiomis pat audringomis 
ir ilgomis ovacijomis kongresas 
lydėjo ji, kai jis pabaigė savo 
didelę ir turiningą kalbą.
Fašistiniai kraštai — pavojus 

Europos taikai
“Darbininkai,” sakė Severin

gas, “dabartinėje laisvoje Vo
kiečių respublikoje išsikovojo 
daug socialinių, ekonominių iri 
]X)litinių laimėjimų, nuo kurių į 
jie daugiau nebeatsisakys. Tie 1 
laimėjimai darbininkams yra 
taip svarbus, kad jie negali pa-i 
silikti visai be ginklo tuo laiku, 
kai aplinkiniai fašistiniai kraš
tai yra stipriai apsignklavę... 
Vokiečių darbininkas,” sakė to
liau Severingas, “dabartinėje 
laisvoje respublikoje įsigijo pa
galiau tėvynę, dėl kurios verta i 
kovoti ir kurią jis gali ir turi' 
ginti.”

Reikalas krašto apsaugą demo
kratizuoti

Priimtoje rezoliucijoje dar 
pabrėžiama, kad, balsuodami 
už krašto apsaugą, socialdemo
kratų atstovai reichstage turi 
daryti visa, idant krašto ap-

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, nors kiek de- 
besiuota; šilčiau po pietų; vi
dutiniai, daugiausia žiemių ry
tų ir rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 46° ir 52° F.

Šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:19. Mėnuo teka 2:55 
ryto.

Atstovais išrinkti keli tėvai su 
vaikais; ne visi šeinių nariai 
yra vienos partijos

Per, pastarus rinkimus į Ang
lijos parlamentą atstovais iš
rinkta nemaža tėvų ir jų vai-

■ klF
Arthur llenderson, žinomas 

darbininkų vadas, ir jo trys sū
nus išrinkti Darbo partijos są
rašu.

Osvvald Mosley ir jo žmona 
išrinkti Darbo partijos sąrašu.

Ramsay iMaedonald ir jo sū
nūs Malcolm išrinkti Darbo par
tijos sąrašu.

Premjeras Stanley Ba-hhvin ir 
jo sūnūs Oliver išrinkti: tėvas 
konservatorių sąrašu, o sūnūs 

Darbo partijos sąrašu.
Lloyd (ieorge, jo sūnus ir jo 

i duktė visi, trys išrinkti libe
ralų sąrašu.

Albanų karalius norįs 
vest Amerikos mi- 

lionus
TIRANA, Albanija, birž. 3. 

— Girdėt, kad Albanų karalius 
Zogu norįs vesti kurią nors tur
tingą amerikietę. Tuo tikslu 
jis dabar pasimetęs su viena 
albaniete, kuri jau per septy
nerius metus buvo jo susižie- 
duotinė.

i Nauji, mažesni popie- 
rio doleriai pasirodys 

liepos 10 d.
VVASHINCrTONAS, birž. 3. - 

Iždo departamentas praneša, 
kad nauji, žymiai mažesnio for
mato, popieriniai pinigai pra
dės cirkuliuoti treiadienį, lie
pos 10 dieną.

Naujieji Amerikos popieri- 
Į niai pinigais bus trečdaliu ma- 
i žeani, ne dabartiniai.

----------------- .
Į
Vezuvijaus ugniakalnis 

ėmė smarkiai veikti
NEAPOLIS, Italija, birž. 3.— 

šiandie staiga pradėjo smarkiai 
i veikti Vezuvijaus ugniakalnis. 
1 Į tą pusę, kur prieš 1850 metų 
buvo sunaikintas Pompejos mie
stas, verčiasi degančios lavos 
sriautas.

(Atlantic and Pacific 1 hvtc I

Sovietų profsojuzus I‘Rote Fahne’ redak- 
valdys 5 komisarai torius eina kalėti

Chicago. Catherine Hartley, kuri laimėjo iš ludianapolio 
Red Bali Transit kompanijos $65,000. Rugpiučio 12 d. 1926 m. 
tos kompanijos trokas ją sunkiai sužeidė. Ji pasveiko, bet pali
ko pabėgėlė. Teismas išnešė nuosprendį, kuriuo einant kompa
nija turės sumokėti panelei Hartley aukščiau minėtą sumą.

j Michail Toniški, centralinės ta
rybos pirmininkas, ir kiti 
penki jo koleges pašalinti iš 
vietų
—

|- MASKVA, birž. 3. — Pašali- 
| mis M. Tomskį iš centralinės 
visos Rusijos profesinių sąjun-į 
gų tarybos pirmininko vietos, 
lapo Įsteigtas tam tikras pen
kių asmenų sekretoriatas, kuris 
dabar ves visus profsojuzų j 

profesinių sąjungų] reikalus. į 
Sekretariantan įeina: Dogadov, I 
Akulov, Švernik, Vein’berg ir 
Jevreinov.

Kartu su Tomskiu», kuris da
bar yra užsieny, pašalinti iš 
vietų dar kiti penki centrali- į 
nės tarybos nariai.

Sovictijos profsojuzai, viso, 
jų 53, sako turį 11 milionų na
rių.

Japonų garnizonas i 
Hankove perkelia

mas į Šanchajų
ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 3. 

— Japonų jūreivių garnizonas, 
kuris saugojo japonų koncesiją 
Hankove, dabar perkeliamas j 
Šanchajų. Sako, kad pusė, to 
garnizono .pasiliks Šanchajuje, 
o antra puse išvyks į Japoniją-

3 asmens žuvo trauki
niui užgavus autą

WAYNESIM)HO, Pa., birž. 3. 
— (Morris F. Watts, jo žmona 
ir Miss Daisy Bre^ver, visi iš 
Baltimorės, buvo užmušti, pa- 
sažieriniam traukiniui užgavus 
netoli nuo čia jų automobilį.

NUŠOVĖ MOTINĄ, PAŠOVĖ 
TĖVĄ, BROLĮ IR PATS 

NUSIŽUDĖ

MOOSOMIN, Saskatchewan, 
Kanada, birž. 3. — Gavęs stai
ga proto pamišimą vietos fer
merio sūnūs, Ernest Startin, 22 
metų amžiaus, nušovė savo mo
tiną ir pavojingai pašovė tėvą ir 
brolį. Po to pamišėlis pats ga
lą pasidarė.

Schroeder pasmerktas metams 
kalėjimo už kurstymus prieš 
Vokietijos valdžią

LEIPCIGAS, Vokietija, birž. 
3. — Aukštasis Vokietijos teis
mas nuteisė Karlą Schroederį, 
komunistų “Rote Faline”1 redak
torių, vieniems metams kalėji
mo ir pasimokėli 100 markių pa
baudos pinigais.

'Schroeder buvo kaltinamas 
dėl priešvalstybinių darbų, bū
tent, dėl atviros agitacijos už 
nuvertimą esamosios Vokieti
jos valdžios ir įsteigimo komu
nistų diktatūros Maskvos pa
vyzdžiu.

“Rote Fahne” yra oficitalis 
vokiečių komunistų partijos or
ganas. Prieš Gegužės pirmąją 
tas laikraštis atvirai ragino ko
munistus neklausyti Berlyno 
policijos vyriausybės įsakymo, 
kuriuo buvo užgintos demon
stracijos, bet stoti atviron ko
von.

Bosnijos mahometonys 
emigruoja į Turkiją
SARAJEVAS, J ugosl a v i j a., 

birž. 3. — Bosnijos maliometo- 
nys kone pusdikiai parduoda 
savo ukius, ir tūkstančiais emi
gruoja i Turkiją.

Jie yra nepatenkinti dabar
tine Jugoslavijos valdžia.

Vien per praeitą savaitę dau
giau kaip 1,500 mahometonių 
emigravo į Turkiją. Sako, kad 
tiems, kurie grįšią į savo se
nąją tėvynę, Turkijos valdžia 
prižadėjus duoti žemės ir kito-! 
kių privilegijų.

SUDEGĖ KOLEGIJA 

--r?
DETROIT, iMich., birž. 3. — 

Gaisras čia sunaikino St. Ma- 
ry‘s kolegiją, padarydamas apie 
$400,000 nuostolių.

Egipto karalius Genujoj
GENUJA, Italija, birž. 3. 

— Garlaiviu Ansonia į Genują 
šiandie atvyko Egipto" karalius 
Fuadas.

Vokiečiai prižada 
atlyginti Belgams 

už karo markes
PARYŽIUS, birž. 3. - Vo

kietija įteikė Belgijos delegaci
jai reparaciją konferencijoje no
tą, kuria ji šventai prižada dar 
prieš šią mleų rugsėjo mėn. 1 
dieną susitarti su Belgija dėl 
atlyginimo pastarajai nuostolių, 
kurių vokiečiai padarė jai, kai 
lcr.ro okupacijos melais paleido 
Belgijoje 6 kiliomis beverčių 
markių. 

------- ---------

Britų konservatorių 
valdžia rengiasi 

atsistatydinti
LONDONAS, birž. 3. Stan

ley Baldwin, Anglijos konser
vatorių valdžios premjeras, ku
rio partija pastaruose rinki
muose buvo darbiečių sumušta, 
šiandie konferencijoje su kitais 
kabineto nariais nutarė įteikti 
karaliui kabineto rezignaciją.

Beveik nėra nė kokios abe
jonės, kad naujai valdžiai suda
ryti bus pakviestas Darbo par
tijos vadas, Ramsay MaeDonald.

Numatoma naujoji 
Anglijos valdžia

LONDONAS, birž. 3. — Sun- 
day Express sako, kad į naują 
socialistinę Anglijos valdžią vei
kiausia įeisią šie asmens: Ram
say MaeDonald, pre m j e r a s; 
Philip lS'now<ten, iždo ministe
ris; kap. Wedgewood Benu, 
pirmas admiraltijos lordas; 

jHugh Dalton, karo ministeris; 
Lordas ’fhoinson, aviacijos mi- 
nisteris, Arthur Greenwood, 
darbo ministeris; Miss Marga- 
ret Bonfield, sveikatos ministe
ris; Thomas Shaw, transporto 
ministeris; E. Shinwell, kasyk
lų ministeris; Sir Charles Tre- 
velyan, švietimo ministeris; 
Lordas Oliver, kolonijų ir do
minijų ministeris; F. O. Ro
bertą, pensijų minisileris; Ver- 
non Hartshorn, paštų ministe- 

į ris; Sir Hanry Slesser, justici
jos ministeris.

Užsienio reikalų minislerių 
busiąs arba Arthur llenderson, 
p.nba J. H. Tliomas.

Perkūnas sunaikino 
metodistų Dievo 

namus
PADUCAH, Kv., birž. 3.

Trenkęs perkūnas vakar užde
gė čia Broaihvay metodistų baž
nyčią. Ugnis visai sunaikino 
Dievo namus, p a d h r y dama 
$1(10.060 žalos.

Čilė ir Peruvija pasira
šė Takna-Arika paktą

LIMA, Peruvija, birž. 3.
Čilė ir Peruvija šiandie čia pa
sirašė vadinamą Talkna^Arika, 
sutartį, kuria tapo pabaigtas 
senas tarp jųdviejų sienos gin
čas.

Bombos sprogimas vo
kiečių iždo rūmuose
OLDBNBURGAS, Vokietija, 

birž. 3. — Sprogus praeitą nak
tį bomba provincijos' iždo rit
muose padarė didelės žalos. 
Sprogimas/ buvo taip smarkus, 
kad visų apiclinkės namų lan
gai išbyrėjo.

SEWARD, Alaska, birž. 3. 
— Praneša, kad kažin kur pra
puolė Gorsto aeroplanas “Alas
ka,” kuris prieš keturias die
nas išskrido iš Ccrdovos, Cape 
Hinchin srity.

Lietuvos Naujienos
Nubaudė kalėjimu aš

tuonis komunistus
KAUNAS. Kauno apygar

dos teisme pasibaigė komunis
tų byla. Iš 15 teisiamųjų nu
bausti astuoni nuo 8 iki 1 me
lu sunkiųjų dalbų kalėjimo.

Bausmė sumažinta pritaikius 
amnestijos įsl'al. per pusę.

Nubaustųjų tarpe yra Lietu
vos komunistų sekretorius — 
instruktorius Grosman.

Pats save subadė
KAUINAS. — Oleks. Kiliaus- 

kas gyvenantis Darbininkų gat
vėj 42 nr., norėdamas nusižu
dyti peiliu subadė sau krutinę 
keturiose vielose.

Argentinoj žemės dre
bėjimai dar atsikartoja
Per pastarus supurtymus buvo 

užiiušti 53 žmonės; gyvento
jai bijo grįžti į namus

BUENOS AIREIS, Argentina, 
birž. 3. — Mendozos provinci
joje vakar vėl atsikartojo že
mės drebėjimai, kurie andai pa
darė ten milžiniškos pragaiš
ties. Paskiausiomis žiniomis, 
per žemės drebėjimus Las Mal- 
vinas ir Vilią Atuel miestuose 
žuvo viso 52 asmens. Išsigan
dę žmones jau keturios dienos 
gyvena ir nakvoja lauke, bijo
dami grieti į namus, kurie dar 
išliko sveiki ar bent mažiau /ga
dinti.
/I,

Sinclair turės dar šešis 
mėnesius kalėti

Aukščiausias teismas patvirtino 
mr.sprendį prieš aliejau r 
magnatą

WASHINGTONAS, birž. 3- 
Aliejaus magnatas Harry 
Sinclair, kuris dabar sėdi kalė
jime, nuteistas trims mene
siams už atsisakymą duoti lip
dymų aliejaus skandalo tardo- 
majai senato komisijai, be tų 
trijų mėnesių turės sėdėti dar 
kitus šešis mėnesius.

Aukščiausias teismas šiandie 
patvirtino žemesnio tęismo nuo
sprendį, kuriuo (Siinclair buvo 
nuleistas šešiems mėnesiams 
kalėjimo už bandymą papirkti 
prisaikintųjų i^osėdininkų Tea- 
pol Dome aliejaus skandalo by
loj.

Badas Lietuvoje 
' * I

Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 
Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti j 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.

įsikūrė Lietuvos Turis
tų sąjunga

KAUNAS. — Gegužės 6 d.
Rotušės salėje įvyko steigiama
sis Lietuvos Turistų sąjungos 
susirinkimas. Priimti sąjungos 
įstrlai, išrinkta valdyba, revizi
jos komisija ir numatytas dar
bų planas vasaros sezonui.

Valdybon išrinkti burmistras 
J. Vileišis, IM. šalčius, Pr. Dai
lidė, K. Puida ir p. Masiliūnas, 
kandidatais J. Puzinas ir l)r. 
Venckunas; revizijos komisijon 
išrinkti pulk. Braziulevičius, Dr. 
R. š'iupas, A. Ysakas, kandida
tais p. Bauipis ir p. Simaitis.

Nubaustas melagingas 
skundikas

PAPILĖ. — Papilėje yra pro
vokatorių, kurie slapta varo sa
vo darbą ir nekaltus, nepriklau
somos Lietuvos įkūrimo dar
buotojus šmeižia ir visaip juo
dina. D?bar vieno tokio pro
vokatoriaus darbas iškilo aik

štėn ir teismas pasakė savo žo
dį. Juozą Slugį (Slugeriečių, 
kaip jis pats mėgsta save va
dinti) Šiaulių I nuovados 'laikos 
Teisėjas už apšmeižimą Papi
lės nuovados 'laikos Teisėjo 
nubaudė dviem mėnesiais kalė
jimo. Mat jis norėjo Taikos Tei- 

j sėjo autoritetą pažeminti val
džios akyse, melagingai įskųs- 
damas, kad teisėjas lankąsis pas 

I bolševikau jaučius žmones ir 
i darą slaptus susirinkimus- sir 
kad Teisėjas esąs raštą Iš by
los nužudęs.

LS'tugis yra veržte išsiveržęs 
sau Šaulių burių vado vietą iš 
mekyloje p. šliauterio, kuris 
tą būrį įkūrė ir visą laiką bu
vo jo vadu ir būrio pirminin
ku, nes jis buvo prieš valdžią 
nekaltai išjuoktas ir net nekal
tai iš šaulių pašalintas. Nėra 

i garbės Papilės šauliams turėti 
j tokį būrio vadą, kuris už šmei-

p, - žtus baudžiamas ikalėjimu ir 
nuo kurio yra nekaltai kenčią 
žmonės.

Namine degtine nusi
nuodijo vaikas

• Miroslavo valsčiaus, Palka- 
sodžių kaimo 'ūkininkai Šve- 
daus/kas ir Krigilevičius krū
muose virė degtinę. Tai sužino
jo piemenys. Bijojo ūkininkai, 
kad piemenys apie bravorą ne
išsiplepėtų, kam nereikia, juos 
nugirdė. Vienas vaikas pasigė
ręs naminės degtinės mirė.
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Spaudos atgavimo sukak
tuvės Mariampolėje

(“Naujienų” korespondento)

Lietuvių spaudos atgavimo 25 
metų sukaktuvėms pažymėti 
Mariampolėje buvo surengtos 
iškilmės gegužės m. 7 d. ir 9 d. 
Jos susidėjo iš perskaitymo tam 
tikro “Spaudos sukaktuvių ak
to”, kuriuo pagerbiama pasižy
mėjusieji kovoje už spaudos 
atgavimą asmens, taip pat iš 
kalbų ir muzikali© programo.

Į iškilmes buvo pakviesti ir 
atvyko beveik 30 senų spaudos 
darbuotojų ir spaudos laisvės 
kovotojų iš Mariampolės ir apy
linkės. Negalėjusius asmeniš
kai dalyvauti iškilmėse spaudos 
draudimo laikų Mariampolės 
veikėjus komitetas, su viešuo
menės pritarimu, nutarė pa
sveikinti raštu. Tarpe sveikina
mųjų yra ir du amerikiečiai: J. 
Grinius Philadelphijoje ir P. 
Grigaitis Chicagoje.

SPAUDOS SUKAKTUVIŲ
AKTAS

(Paskaitytas viešame 
susirinkime)

Spaudos atgavimo 25 metų 
sukaktuvių proga, Marijampo
lės miesto ir apylinkės visuo
menė, susirinkusi 1929 m. ge
gužės 7 ir 9 d. Sodo salėje, pa
gerbdama didžius darbus spau
dos draudimo laikų kovotojų už 
lietuvystę, pagerbdama knygų 
gabentojas ir plantitojus ir vi
sus Tautos iš miego žadintojus, 
ir kad tų laikų pasiaukojimo ir 
dvaAibs kilnumo pavyzdys neiš-i 
nyktų musų atmintyje, butų 
mums kelrodžiu visuomeninia-Į 
me darbe, surašo šį aktą.

Garbė mii’Uaicms už jų 
didžius darbus!

Atsistojimu pagerbiami įni
rusieji: 1) Basanavičius Jonas, 

2) Vileišis Petras, 3) Valančius 
Motiejus, 4) Kudirka Vincas, 5) 
Daukantas Simonas, 6) Bara
nauskas Antanas, 7) Pietaris 
Vincas, 8) Vaičaitis Pranas; 
Marijampolės apylinkėje: 9) 
Kriaučiūnas Petras, 10) Armi
nas Petras, 11) Kriaučiūnienė 
Sofija, 12) žemaitė (Žymantie
nė Julė), 13) Civiliškas kuni
gas, 14) Vitkauskas Petras, 15) 
Senkus Juozas, 16) Akelis Mo

tiejus, 17) Gustaitis Motiejus 
, (kum), 18) Andziulaitis Juo
zas, 19) BradaUskas, 20) Už
upis, 20) Paršaitis Pranas.

Iškilmingai paminėjam! tebe
gyvenantieji: 1. Dr. Grinius Ka
zys, Kaune. 2. Kun. Matulaitis 
Kazys, Anglijoje. 3. Rucevičius 
Antanas, Kaune. 4. Grinius Jo
nas Amerikoje. 5. Daniliauskas 
Antanas, Kaune. 6. Klimas Pet
ras, Paryžiuje. 7. Vysk. Stau-
gaitis, Telšiuose. 8. Ciplijaus
kas Liudas, Kaune. 9. Gabrys 
Juozas, Šveicarijoje. 10. Gri
gaitis Pijus. Amerikoje. 11. Žu
kauskas Jurgis, Marijampolėje.

112. Bulota Andrius, Marijampo
lėje. 13. Kun. Petrauskas, Ma
rijampolėje. 13. Kun. Andziulis, 
Marijampolėje. 15. Mickevičius 
Vincas Kapsukas, Rusijoje. 16. 
Kisieliutė-Bancevičienė, Ameri
koje. 17. Kanauninkas Prapuo
lenis. 18. Dubinskas, Mariampo
lėje. 19 Kun. Miliauskas, Ma
riampolėje. 20. Kancleris Juozai 
Kalvarijoje. 21. Verbyla And
rius, Mariampolėje. 22. Verby- 
lienė Kastė, Marijampolėje. 23. 
Kalėda Juozas, Kumelionyse 
prie Marijampolės. 25. Penčyla 
Pianas, Marijampolėje. 27. Pal- 
kauskas Juozas, Adomiškuose. 
28. Lietuvninkaitė .Juzė, Sasna
voje. 29. Bliudžius Petras, Tarpi-

I niuose. 30. Luobikis, Sasnavoje, 
31. Stankūnas Juozas, Marijam
polėje. 32. Kisielius Vincas, Ma- 

! rijampolėje. 33. Kacergius Juo
zas, Marijampolėje. 34. žič- 
kauskas Tarnas, Marijampolėje. 

Į 35. Bukaveckas Kazys, Mar., 35. 
Matulaitytė Marijona, Mar. 37.
Endriulaitis Motiejus, Mar. 38. 

i Medelis Kazys, Mar., 39. Am- 
Įbroziejus Juozas, Panakuopyje, 
40, Vencius Vincas, Mar., 41. 
Kriaučiūnas Laurynas, Mokoluo- 
se. 32. širvi nskas Juozas, Mar. 
43. Senkus Kazys, Dženkelanko- 
je. 44. čėsna Sergijus, Kirsnoje.
45. Šlekys Vincas, Mokdluose.
46. Kun. čėsna, Sasnavoje. Ą7 
Matulaitis Andrius, Triubiškiuo- 
se. 48. Kun. Katilius, Marijam
polėje. 49. Arkiv. Karevičius, 
Mar. 50. Kun. Grinevičius. 51. 
Manelis, Mar. 52. Staugaitis An
tanas, Mar. 53. Stiklius Kastas, 
Mar. 54. Putramentas Vincas, 
Mar. 55. Vitkauskas Viktoras, 
Mar. 56. Kidelius Jonas, Mar.
57. Brazys Juozas, Trakiškiuose.
58. Katilius Kazys, Paluobiš- 
kyje. 59. Navikas Kazys, Tra
kiškiuose. 60. Ambroziejutė Ju
zė, Mar. 61. Vitkauskaitė Pra
nė, Marijampolėje. 62. Bliudžius
Jonas, Mar. 63. Natkevičius 
Juozas, Mar. 64. Bielskus Vin
cas, Balsupiuose. 65. Bridžius 
Jurgis, Degučiuose (miręs). 66. 
Brundza Andrius, Mar. 67. Bliu
džius Juozas, Tarp. 68. Mauru- 
ča Juozas, Mar. 69. Rimša Juo
zas, Mar.

Nutarta ^sveikinti raštu
Sveikinami raštu negalėję at

vykti, bet Marijampolėje neuž
mirštini asmenys.

1. Daktaras Kazys Grinius, 
Kaune. 2. Kun. Matulaitis Ka-; 
zys, Anglijoje. 3. Rucevičius An-i 
tanas, Kaune. 6. Klimas Petras, I 
Amerikoje. 5. Daniliauskas An
tanas Kaune. 6. Klimas Petras, 
Paryžiuje. 7. Vysk. Staugaitis, 
Telšiuose. 8. Ciplijauskas Liu
das, Kaune. 9. Gabrys Juozas, 
Šveicarijoje. 10. Grigaitis Pi
jus, Amerikoje.

Be to, Sukaktuvių Komitetas 
tikisi, kad Gerbiamoji Visuome
nė pritars šiems spaudos atga
vimo sukaktuvių minėti pažymė
jimui Komiteto darbams:

1. Ypatingam Petro Armino 
pagerbimui Jo vardu pavadinti 
I miesto pradžios mokyklą.

2. Prašyti švietimo Ministe
rijos Petro Kraučiuno kūną 
parvežti iš Jaroslavlio j Mariam- 
polę.

3. Centralinio Knygyno Ma
riampolės skyrių pavadinti Pet
ro Kriaučiūno vardu.

4. Marijampolės mieste pa
skelbti privalomą pradinį moks- 
kį.

5. Prašyti Centralinio Spau
dos Atgavimo sukaktuvėms mi
nėti Komiteto pasirūpinti įsteig
ti knygnešiams ir spaudos drau
dimo laikų darbuotojams meda
lį.

Naujas Essex Modelis

Vėliausias priedas prie 1929 metų Hudson Motor Car Kompanijos automobilių yra ųltra-madnas, specia
lias “Eighty” greituolis, rymojaritis ant Essex the Challenger rėmų. Jo kūnas (body), budavotas Biddle & 
Sharp, yra žemas ir rodo pobūdi greičiausiujų lenktynių karų. Jis turi kilnojama priešakini stiklų (wind 
shield); be to daug vietos užpakalinėj sėdynėj. Dangtis ir šalių kortines sudaro dali viso įrengimo.

Karas dirbama įvairiausių spalvų. Šviesiosios dalys chrominu nikeliuotos—kaip visų Greater Hudson ir 
Essex the Challenger modelių.

Deliai nepaprasto kūno (body) lengvumo ir žemumo gravitacijos centro šiame modely, Hudsono inžinie
riai padirbo kalbamų karų taip, kad juo saugu yra išvystyti milžiniškų greitumų.

Specialiu pabudavojimu, kuris duoda galimybės užpakalinę sėdynę nuleisti iki pat dugno, galima visų ka
ro užpakali padaryti labai patogia lova.

6. Per medžių sodinimo šven
tę gegužės 14 dieną pasodinti 
“Spaudos medį”.

Skaitlingas susirinkimas tiem 
sumanymams karštu rankų plo
jimu pritarė.

Aktą pabaigus, prasidėjo pa
skaitos. Pirmiausiai į aikštę iš
ėjo Juozas Kačergis, vyras 
stambus, aukštas, gerokai pra
žilęs, po gyvenimo našta tru
putį linktelėjęs, ir papasakojo 
savo atsiminimus, kaip anais 
spaudos draudimo laikais buvo 
prieš maskolių valdžią kovota: 
kurta slaptos draugijos (“Siety
nas”), daryta susirinkimai, ži
noma, slapti; kaip gabenta kny
gos, laikraščiai, kaip patekta už 
lietuvystės ir bendrai žmonių 
atbudinimo darbų į kalėjimą. 
(Kas Suvalkijos veikėjų nežino 
Kalvarijos kalėjimo?!) Kad būt 
buvę užtektinai laiko ir kantry

bės klausytojams, tai kalbėtojas 
ilgiausias valandas kalbėdamas 
būt nušvietęs bendrai visą anų 
laikų lietuvystės judėjimo is
toriją.

Po Kačergio paskaitos išėjo 
Kamaičio choras ir padainavo 
keletą lietuviškų dainų, kurios 
pakėlė visų ūpą.

Toliau ilgą paskaitą skaitė jau 
gerokai pagyvenęs žmogus An
tanas Dubinskas— vyras jau 
daug pergyvenęs, viso ko ma
tęs, girdėjęs ir patyręs. Jo 
anais laikais, Petrapilyje tar
naujant, sukintasi aukštose rusų 
valdžios sferose, ir, nekartą 
prie “benediktinos” galvota ir 
rišta svarbus Lietuvos ateities 
reikalai...

(Bus daugiau)

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Jis Turėjo Silpnas Kojas 
ir Pūslės Trubelius

Ponas F. L. Reid, Denver, Colo.. atgavo 
nvelkatą ir dabar yra labai užganėdintas ir 
linksmas, ir jis nori, kad kenkiantieji išgir
sti} malonii} žinią. Jis raAo: "Ntiga-Tone 
yra puikios gyduolės. Ai visuomet kentė
jau nuo didelio nuovargio ir mano kojos 
visuomet skaudėjo, diena ir naktį aA turė
jau silpną pūslę, turėjau Šlapintis apie 
dvyliką sykių dieną. Dabar mano kojos 
yra tvirtos ir mano pūslė veikia atsakan
čiai.”

Virė milionas žmonių yra dėkingi atgau
dami savo sveikatą su pagelba Nuga-Tone. 
Jos veikia puikiausiai dėl tų žmonių, ku
rie turi inkstų ir pūslės trubelius, prastą 
apetitą, menką virAkinimą, galvos skaudė
jimą, svaiguli, silpnus nervus, reumatiAkus 
skausmus, kurie permažai sveria, turi vi
durių užkietėjimą, visuomet jaučiasi nu
vargę ir negali gerai naktimis miegoti. Jei 
turite bent vieną tų nemalonumų, jus tu
rėtumėt pabandyti Nuga-Tonc. Jos tikrai 
pagelbės jums. Nuga-Tonc yra parduoda
mos pas visus gyduolių vertelgas. Jei jū
sų vertelga neturi jų stake, reikalaukite, 
kad jis užsakytų jų iA olselio vaistinės.

Įstokit Dabar
1. Veltui legalis patarimas visuo

se reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
S. Veltui 30 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
4. Veltui 60 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
5. Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigesne 

kaina.
7. Gaukit sau apdraudę pigesne 

kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesne kai

na.
9. Grupė advokatų visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos patar
ti jums.

$3 METAMS $3 METAMS

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland A v.
K U P O N A S'

✓
Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlords Association 
olfice pirm liepos 15, 1929, gaus 
narystes teises už $2.
Vardas .................................................
Adresas .................................................

City of Chicago Landlords 
. Association 
4650-52 So. Ashland Avė.

Dalyvaus “Naujienų” piknike

iki šiol
t

1). Dudinskas, kietas dzūkas, 160 svarų. Jo 
dar nei vienas to svorio lietuvis nėra paritęs.

)

NAUJIENŲ PIRMAS
Įvyks

SEKMADIENY, Birželio 9 d
CERNAUSKO DARŽE

Dalyvauja “Naujie
nų” Piknike

Piknike dalyvaus geriausi Chicagos 
lietuvių boksininkai, kaip tai: Joe Su
džius ir George Balulis. Kiekvienas jų 
boksuosis tris ar keturis raundus. Be 
to, bus trys poros ristikų.

BOKSO
Joe Sudžius

160 svarų
George Balulis

135 svarų

RUNGTYNĖS
su Charliė Neiga

162 svarų
su Grifith

138 svarų

Programas bus tokis:
Stanley Bagdonas su
D. Dudinskas su

Mike Kaduk 
St. Staszko

John J. Bagdonas su Krog 
Ristynių ir bokso referee bus

John Mason
Darže yra padaryta specialė platfor
ma, todėl publika galės gerai matyti 
boksą ir ristynes. Universal Health 
atletikos kliubas paruoš tinkamą rin
gą-

Joe Sudžius, geriausias Chica- fi 
gos lietuvių 160 svarų boksi- ę 
ninkas.



Antradienis, birželio 4, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” pik 
nikas

Birželio 9 d. Černausko dar
že įvyksta “Naujienų” piknikas, 
lame piknike pirmą kartą pa
sirodys Chicagos lietuvių ge
riausi lx>ksininkai. Apie .loe 
Sudžių jau buvo rašyta. Dabar 
porą žodžių apie George Balulį.

Balulis jau keli metai kaip 
baksnojasi. Jis sveria lik 135 
svarus, bet yra tvirtas, kaip 
plienas. Tarp bokso mėgėjų jis 
yra žinomas kaipo “Knock Out 
George,” nes nuo jo kumšt ves 
ne vienam boksininkui teko ant 
mat rašo atsigulti. to, jis 
yra nepaprastai vHTnis ir grei
tas, kaip žaibas .

“Naujienų” piknike Balulis 
baksnosi s su Grifith’u. —N.

Šiandien “Birutė” 
dainuoja Kim- 

ball Hali
Jau kartą buvo pranešta, kai 

p. tS’accrdote, žymiausias Cbi- 
cagos italų dainavimo mokyto
jas, pakvietė “Birutę” prie iš
pildymo dviejų operų: “La For- 
za dėl Dės t i no” ir “Carmen.”

“Birutė” tą palkvietimą pri
ėmė. šiandie vakare vidur- 
miestyj, KimbaII Hali, bus pa
statyta po vieną aktą iš auk
ščiau minėtų operų.

Taigi “Birutė” pasirodys ir 
prieš svetimtaučius. P-as Su- 
cerdote buvo atsilankęs į “Bai
lų D.iktarą.” Po vaidinimo jis 
pareiškė, jog jam dar niekuo
met neteko matyti mėgėjų cho
rą ,kuris galėtų tą operą ge
riau pastatyti nei “Birutė.”

Tai malonus “Birutei” kom
plimentas. Juo labiau, kad jis 
išeina iš žmogaus, kuris yra au
toritetas muzikoj, ir lodei žino, 
ką kalba.

Reikia dar pridurti, kad bi- 
ruliečiai ne tik chorą sudarys, 
bet ir turės solistą.
Jakavicius “Carmen’ 
dainuos vieną partiją.

įžanga lik 50 centų.

Biru t ietis 
operoj

Chicagiškiai škop
lerninkai

prieKomunistų jomarkas 
Tautiškų kapinių taip ir prime
na Lietuvos škoplcrninkus. 
cbicagiškiai škoplerninkai 
sesni, nachališkesni ir savo 
nio metodais toli pralenkia 
tuvos škoplerninkus.

Tų chicagiškių škoplerninkų 
pilnas miškas. Vieni pardavi
nėja Lenino komuniją, kiti ki
tokius tinksus, treti renka au
kas badaujantiems komisarams, 
o dar ketvirti užrašinėja komi
sarų gazietą už pusę kainos. 
Su vienu tokiu škoplerninkų ir

Tik 
drą- 
biz-

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

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

ligos ar silpnumo.

Vėliausi ir nėriausi
Amerikos ir Europos £ 

vartoja- Į 
Chroni-1:

Krau- ę
metodai yra 
mi gydyme 
škų. Nervų. 
{o. Odos. Inkstų. L-4SĮ 
’uslSs, Slapimosl ir P*? 

visų Privatinių Li- |$ . 
gų. Specialia gydy- t ' 
mas dėl vyrų, ku- V:; 
rie kenčia nuo lyti- V 
nio silpnumo. >
Dr. Ross 30 metų
sėkminga prakti k a /'l 
ir tūkstančiai išgy- 'X;
dytų pacientų y r a / j
užtikrinimas. kad — - . „ ,
pacientai bus gydo- Specialistas
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokesties. ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jūsų pu
sės prievolių. Neatidėlioki t. bet atai- 
kreipkit šiandie pasitarti apie sveikatą. 

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

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 606 dėl vyrų, kambarys 608 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 6. Nedė- 
liomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedft- 
liais. Seredomis ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

7, I ■ ■ ■ ■■ I I

naujienos
—M*, m, ■rk*' ’ '

. ?

• IAtlantic and Pacific Photo]

Maskva. J. Stalinas, Rusijos diktatorius (po kairei), ir gen. Budenny vyksta į 
aikštę žiūrėti raudonarmiečių

man teko susidurti. Išįiradžių (ir austi laike Pasaulės Paro- 
mandagiai pasiūlė savo gazietą, 
bet padarius kelias pastebėtos 
ėmė šaukti, tarsi visą mišką 
norėdamas užrėkti. Jis turėjo 
ir pagelbininkę, kuris nuolatos 
jam turavojo: “N a u j i e n o s, 
amen; Naujienos, amen.” Išro
do, kad ką nė sakytum, jei lik 
neužsirašai gazietos, tai tokio 
škoplerninkų nuomone, nieko 
neišmanai ir esi jų priešas.

Senovės patarlė 
mėsa ne žmogui, 
laikraščiu. Jei jis 
kęs, tai ir uždyka 
žmogus neskaitys, 
geras ir įdomus, tai ir 
mės iškas.’

Vėliau suėjau su vienu

sako: pigi 
lai p ir su 
niekam neti- 
duok, vistiek

Bet jeigu 
iš že-

ir priėjęs 
klausia: 
picnic?”

drau
gu, kuris man papasakojo toki 
atsitikimą. Pereitą sekmadie
nį jis važiavęs į Rūtos, pikni
ką. Vienoj vietoj į gatvekarj 
įlipo, matyt, geras škoplernin
kų sosaidės narys 
prie konduktoriaus 
“Where is ‘Vilnis’
Konduktorius tik galvą pakrai
pė, nusijuokė ir pastebėjo aplink 
jį stovėjusiems žmonėms: “So- 
me pollock.”

Tai primena vieną lenką, ku
ris norėdamas išgarsinti lenkų 
kalbą, nuėjęs ant stoties klau
sia patarnautojo: “Pan, kiedy 
juidzie trein?” Patarnautojas 
anglas, žinoma, nesuprato ko 
lenkas nori ir paprašė jį pa
aiškinti angliškai. Bet lenkas 
tik piktai jį iškoliojo: “Psia- 
kYev, co ty na dipo stoiš, kiedy 
ne timiš po polsku.”

Taip daro ir komunistai. Jie 
irgi garsina savo gazietą tarp 
svetimtaučių. —Kaunietis.

Audimo ir Verpimo 
Draugija reorgani- 

zuojasi
Keletas mėnesių atgal 

;vėrė Lietuvių Moterų ir 
Verpimo ir Audimo Draugija, 
įasiimdama sau už tikslą verpti

susi-

of Costy’s terrific smash in left 
field.

Lefty held the Pirates score- 
less for seven innings būt in 
the eighth they mixed Severai 
hits and breaks for six runs. 
Stang continues to play bang up 
bąli at the platfe with three 
hits, one a home run in deop 
center.

A tough game to lose fellovvs 
būt w?’ll take it out on the 
Lawn Pals next Sunday.

—A. R.

Bases on balls: Schnukas (5), 
Erno (6).

Scorekeeper: Bortscheller.

Ma.rquette Marobns (4)
Name Pos. AP R 11 E

A. Stang 0 4 2 3 0
C. Rusgis 1B 3 1 1 0
A. Royce SS 4 1 1 1

ZP. Brown LF 4 0 2 0
C. Rozmin 2B 5 0 0 1
A. Schnukas P 4 O 1 1
T. Trandell ’ 3B 3 0 0 0
J. Macas CF 4 0 2 1
E. Simonas RF 3 0 2 0

Raudonąją

Totais 34
Pirates (6)

4 12 4

Name Pos. AB R II E
Shorty C E 4 0 1 0
Stokos LF 5 0 1 0
Leo 2 B 5 1 3 0
Monk 3 B 4 1 0 0
Joe RF 2 0 0 0
Ernie IB 4 1 1 0
Mick SS 3 0 0 0
Henry 1 1 1 0
Zack c 4 1 2 0
Erno p 3 1 0 0

Paul Whiteman
Ajvakar per Colimrtbia radio 
tinklą, nuo vieno šalies kra
što iki kito, 8:00 iki 9:00 
valandos jūsų laiku.
Šįvakar pasukimas jūsų ra
dio. rankenos suteiks jums 
nepalyginamą šokiu muziką 
“Džiazo Karaliaus” ir jo 
pasaulyje pagarsėjusio or
kestro. Tai dovanėlė OLD 
GOLD CIGARETŲ . . . 
“nesukosėsi ir visą vežimą 
išrūkęs”.

OLDCOLD
CIG ARĖTAI

speualiHtKB gydyme chroniškų ir naujų li
rų Jei kiti negalėjo Juinla išgydyti, atmian- 
tykii pan mane. Mano pilnas išegzatninavi- 
naa atidengė juaų tikrą ligą ir jei aš apel- 
unuiti jus gydyti, sveikata jums sngryl. Ei
kit nas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys pu 
ralimno <š<'4zairilna vlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nedalioj 

nnn 10 Ud 1 no nietu.

I) R ESI U DEŽ AININIM A S
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

1U augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

dos, Chicagoje, 1933 metais. Ki
taip sakant, stengsis parodyt 
pasauliui, jog lietuvės moterys 
savo rankomis kai kuriuos au
deklus moka padaryti daug pui
kesnius, negu mašinos, šio dar
bo sumanytoja buvo* Ona Kar
lienė. Jos pastangomis tapo su
organizuota minėta draugijėlė 
ir čia jai teko pirmininkauti.

Iš karto susirašė' apie 14 as
menų. Atlaikyta tveriamasis su
sirinkimas, išrinkta valdyba ir 
pradėta darbas. Prisidėjo dar 
keliolika moterų ir, rodos, dar
bas rado pritarimo. Bet kai ku
rie valdybos nariai nei iš šio, 
nei iš to ėmė kelti “maištą”: 
neklausyti pirmininkės, intri
guoti ir kenkti darbui.

Pereito penktadienio vakare 
p-ios Karbienės namuose vėl su
sirinko narės ir nutarė draugi
jėlę reorganizuoti, pašalinant 
iš vietų sekretorių, vice-pirm. ir 
kasierką. Tapo išrinkta turtų 
globojimo komisija, kuri perim-

The English Coliimn

Marąuette Maroon
Murmurs

Winning Streak Broken

Totais 35 6 9 0
Two-base hits: Royce, Simons
Home run: Stang
Stolen bases: Stang (3), Rus- 

gis, Stokos, Leo.
Sruck out by: Selinu kas (9), 

Erno (8).

Šunday, June 2, the 
Maroons of the S. L. 
dropped their first game to the 
Pirates by a sccfre of 6 to 4 at 
Armour Square. The Maroons 
had previously won thre-3 
straight and nearly snatched 
this game from their old ne- 
mesis by a desperate ninth 
inning rally but with two runs 
already home and two runs 
need-sd for a tie Crossing the 
pan;’Stokes made a circus catch

Marųuette
A. Gr. 260

NAUJI PADAI ČEVERYKAM 
Už 9 CENTUS

Naujas Produktas užtepama
tų turtą iš prašalintųjų valdy-lsu Peiliu, kaip sviestas; Laiko 
bos narių ir veiktų sutartinai su , 
pirmininke iki bus sudaryta pa
stovi valdyba. Į komisiją. įeina: 
Marcelė Atkočiunienė, Ona Iva-

kaip skūra; Nepraleidžia 
VANDENS

Kiekvienam bus malonus pra- 
,______ stebėtiną naują
'produkię, ačiū kuriam uždėji- 

užgyrė mas naujų padų ir kulnų kaš
tuoja tik 9 centus. Šis produk
tas tepama peiliu, kaip svies
tas; laiko kaip oda ir yra taip
jau lankstus. Juo galit užlopyti 
skylę ar nudėvėtą vietą, patai
syti nunešiotą kulną arba pri
dėti visai naujus padus į keletą 
minučių. Tai apsaugos padus 
nuo vandens, pataisys senus 
batus ir sutaupys išlaidas nau
jiems. Išradėjas, C. H. Geppert, 
Suite 987F, Second and Walnut 
Sts., Dės Moines, la., duoda vel
tui sempelį kiekvienam, kas pa
rašys jam, ir siūlo stebėtinai 
pelningą propoziciją kožnam, 
kuris padės jam aprūpinti mil
žinišką reikalavimą šio naujo 
produkto. Rašykit šiandie.

nauskienė ir Marijona Caikaus- nešimas apie 
kienė.

Susirinkimas taipgi i 
pirmininkės sumanymą pertvar
kyti draugijėlę kitokiais pama
tais, išdirbti įstatus, valdybos 
ir narių pareigas ir veikimo pro
gramą. Pirmininkė buvo įgaliota 
tais reikalais pasirūpinti, paski
riant atatinkamą tam komisiją. 
Susirinkusios moterys kaip vie
nu balsu išreiškė pageidavimą, 
kad reikalai butų sutvarkyti 
taip, idant kivirčiams ir asme
ninio pobūdžio užsivarinėjimams 
nebūtų vietos, kad butų aiškus 
veikimo programas, aiškios už
duotys ir gera kontrolė. To bū
tinai reikia, idant gavus visuo
menės pasitikėjimo ir paramos.

Anna Karbienė, 
Marcella Atkočiunienė.

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas
Kai jus atsikeliate iš lovos 

jausdamies galvos skaudėjimą, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas'būdas 
momei}tąjiąį.fcprivers. jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia”. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo.

Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalį indorsavimą. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo 
daktarų patariamas per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino
ti jo greitą pagelbą virškinimo 
ir pašalinimo nesmagumuose 
pas vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius — reikia visuomet 
turėti po ranka jo bonką.

Pilni nurodymai platiems jo 
vartojimams yra prie kiekvienos 
bohkos. Visos aptiekos turi di
deles 25c ir 50c bonkas.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 ni

Specialė E-ksRursija

LIETUVĄ
GURENGTA ir asmeniniai vadovaujama kelionių 

eksperto, kad užtikrinti jums didžiausi pato
gumą ir smagiausią kelionę. žemos kainos!

Išplaukia dideliu White Star linijos laivu, ant 
kurio jus rasite visus patogumus moderniškiau
sios kelionės vandeniu.

Birželio 15
laivas

HOMERIC
Del pilnų žinių apie šią ekskursiją kreipkitės prie

' Agento P. P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St., Chicago, III.

P-as Baltutis palydės jus ir aprūpins dėl jus 
Visus kelionės reikalus.

Pirkite laivakortes atvažiavimui jūsų draugų.

WHITE STAR LINE
International Mercantile Marine Co.

180 N. Michigan Avė., Chicago, III-

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.
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He Takes a Day Off.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Exceut Sunday by 
the Lithuanian News Bub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500 
’ Editor l'. GRIGALTIS

Subscription Ra tęs:
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

3c 18c 
75c

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

Užsisakymo kaina:
Chicagoje —- paštu:

Metams ....... „..........
Pusei metų...... . ......_......
Trims mėnesiams ______

i Dviem mėnesiam........ ....
Vienam mėnesiui ______

Chicago] per išnešiotojui:
Viena kopija____ ___Savaitei _____
Mėnesiui________________ _

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metami_______________ 17.00
Pusei mėty________________ 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 karta su užsakymo.

revoliucinis ofensyvo karas prieš darbininkus” ir “dar 
skaudesnė priespauda” darbo žmonėms kolonijose. 
Trumpai sakant, tai reiškia: butų daug geriau, jeigu 
valdžia pasiliktų konservatorių rankose!

Taigi jokios abejonės nėra, kad komunistai ne tik 
per savo neišmanymą., bet ir iš tikros širdies tarnauja 
reakcijai. ' . y

Kode] jie taip keistai elgiasi? Del to, kad jų princi- 
pas yra “juo blogiau, juo geriau“. Jie tiki, kad juo dau
giau bus reakcijos, tuo greičiau kils “pasaulio revoliu
cija”, ir vardan šito savo “idealo” jie pagatavi yra kad 
ir su pačiu Belzebudu susidėti, kad tik progreso ir de- 
mokratybės jėgos butų sulaikytos. 

----- - — ------ 

’ ""

Apžvalga

su ‘socialistais’, kad vien Ko
munistų Partija yra jų tikroji 
atstovė ir kovotoja už prole
tariato reikalus”.
Čia aiškiai pasakyta, kad 

Darbo Partijos valdžia buvo blo
gesnė darbininkams, negu atža- 
įętii-eiviškų konservatorių val

džia, Tai parodo, kurion pusėn 
krypsta komunistų simpatijos. 
Iš tiesų, yra ko pasimokinti I

—Po velnių, kodėl šiandien tu 
toks išdidus?

— Motinų vakar išrinko Sla- 
bodkės grožio karaliene 
turiu šiandie elgtis kaip 
laitis.

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

BIEDNAS MILIONIERIUS
KLAIDA

ir aš 
kara-

JUOKAI
TAI BENT SAUGOJA

Nuramino
Suimtasis; — Ponte teisėjau, 

galiu aš atsisėsti? Mano kojos 
ilgo stovėjimo nepakelia.

Teisėjas:—Nusiramink, tams
ta; greit galėsi pakankamai at
sisėdėti.

Harry F. Sinclair, kuris neseniai tapo pasodintas į 
kalėjimą trims mėnesiams už tai, kad atsisakė duoti pa
rodymus senato komisijai, gavo dar šešis mėnesius ka
lėjimo už pasamdymą detektyvų sekioji paskui “džiu- 
rės” narius tuo metu, kai ėjo teisme jo byla. Aukščiau
sias teismas šitą antrąją bausmę patvirtino, ir aliejaus 
magnatui, atlikus “pakutą” už senato paniekinimą, teks 
pagyventi pas dėdę Šamą “ant burdo” dar pusmetį.

Prieš keletą metų p. Sinclair sugebėjo įsidėti į kiše
nių šimto milionų vertės valdžios aliejaus rezervus, o 
dabar dusyk paeiliui suklupo ant tokių menkniekių. Na-

Telegramoje iš Magdeburgo, 
kur dabar eina Vokietijos so
cialdemokratų partijos suvažia
vimas, sakoma, kad jos centro 
komiteto narys Dittmann buvęs 
pirmiau komunistų partijos va
das. Tai netiesa. Jisai buvo 
nepriklausomųjų socialdemokra
tų vadas, bet ne komunistų. į 
komunistų partijų jisai niekuo
met nėjo.

PRAREGĖJO

KONSERVATORIAI REZIGNUOJA

Anglijos konservatoriai, kurie buvo sumušti rinki
muose pereitą ketvirtadienį, nutarė pasitraukti iš val
džios. Kaip buvo pirmiau matyt iš korespondentų pra
nešimų, kai kurie premjero Baldwino patarėjai karštai 
jį ragino “nepasiduoti” ir laukti, ką pasakys, susirinkęs 
šio mėnesio 25 d., naujasis parlamentas. Bet vis tik pa
ėmė viršų ta nuomonė, kad gražiau bus pačiai valdžiai 
pasitraukti, negu kad ji butų išmesta.

Tuo budu prie valstybės vairo netrukus atsistos 
darbininkų partijos vadai. Girdėt, kad su liberalais tar
tis jie neketina, —(jeigu patys liberalai nepasisiulys 
talkon.

IŠŠLAVĖ” PROFSĄJUNGŲ VIRŠININKUS

Žinios apie Rusijos profesinių sąjungų pirmininko 
Tomskio pašalinimą pasitvirtino. Telegramos iš Mask
vos praneša, kad profsąjungų centro taryba savo posė
dyje, pereitą sekmadienį, atstatė iš vietų ir Michailą 
Tomski ir jo draugus tarybos prezidiume.

Tomskis stovėjo Rusijos profesinių sąjungų prie
šakyje nuo to laiko, kai bolševikai po ginkluoto pervers
mo smurtu pasigrobė į savo rankas profesinių sąjungų 
kontrolę. Jisai dabar tapo nubaustas už tai, kad pasi
priešino “kairiajai” Stalino politikai, reikalaudamas tai
kymosi su pasiturinčiais ūkininkais (“buožėmis”).

Kartu su Tomskiu opozicijoje prieš Staliną buvo ir 
Bucharinas su Bykovu. Pirmasis šių dviejų tapo už tai 
išmestas iš komunistų internacionalo vadovybės ir ne
teko vietos, kaipo vyriausias “Prhvdos” redaktorius. O 
Bykovas, matyt, pabūgo ir nusilenkė diktatoriui, todėl 
jisai vėl yra išrinktas j liaudies komisarų tarybos pirmi
ninkus.

Tečiaus tas faktas, kad Stalinas šalina iš vietų “de
šiniosios” opozicijos šulus, dar anaiptol nereiškia, kad 
“kairiamjam kursui” yra užtikrintas pastovumas sovie
tų valdžios politikoje. Greičiaus reikia manyti priešin
gai: apsidirbęs su dešiniaisiais opozicininkais, Stalinas 
ims vykinti jų sumanymus. Taip jisai darė, nugalėjęs 
Trockį ir kitus kairiuosius. Tai yra nabašninko Lenino 
strategija: savo oponentą mušk, bet jo idėjomis naudo
kis!

G. A. Kybą, kuris po Paltana
vičiaus subankrotavimo perėmė 
Worcesterio “Am. Lietuvio” lei
dimų, dabar jau kertasi su savo 
buv. vienminčiais komunistais. 
Vienam “draugučiui”, kuris per 
Brooklyno komunistų organų 
prikišo jam krypimą prie vertel
gų, p. Kybą atsako:

“Tai ne tiesa. Amerikos 
Lietuvis yra bepartyviškas 
laikraštis, kuris apart teisy
bės, jokiomis provokacijomis 
neužsiima.

“Bet dabar pažiūrėkime i 
tą biednuomenės užtarėją D. 
G. J., kuris mggsta nuduot 
skurdžium: jis gyvena
Greendaly (Mass.), turi įsi
taisęs vasarnamį, ir veik kas 
metai važinėja nauju hopmo- 
bilium ir prie to dar, sako, 
mokąs gerą ‘rojaus’ skystimė
lį pasidaryti. Tai tau ir pro
letaras!”
Tokių “proletarų”, kaip tas 

D. G. J., yra pas komunistus 
gana daug; Bet p. Kybą pirma 
nematė juose nieko blogo ir lai
kė juos didžiausiais “kovoto
jais” už komtjjiizmų.

likti geltonieji vadai iš Darbo 
Partijos.”
Taigi pasirodo, kad Darbo 

Partija “pasižadėjo” išgelbėt 
griūvantį kapitalizmų, ir dėl To 
ji laimėjo rinkimus!

Ir kas už ją balsavo, kuomet 
ji davė tokį nuostabų ‘pasiža
dėjimą”? Balsavo ve kas:

“Darbininkai Anglijoj”, tę
sia komunistų organas, “dar 
didžiumoj yra įsitikinę, kad 
Darbo Partija yra jų partija, 
nežiūrint, kad ji nesiskiria 
nuo kitų kapital. partijų. To
dėl kad ir radikališkesni ro- 
kavo, jog būtinai (! “N.” 
Red.) reikia balsuoti už Dar
bo Partiją. Nors šimtai tūks
tančių Anglijos darbininkų 
pritaria Komunistų Partijai 

! “N.” Red.) ir seka ją eko
nominėj kovoj, tačiau politi
nėj dirvoj jie dar pilni iliuzi
jų apie Darbo Partiją.” 
Taigi už MacDonaldą ir jo 

partijų, “pasižadėjusius” gelbėti 
griūvantį kapitalizmą, balsavo 
didžiuma darbininkų, , balsavo 
net radikališkesni darbininkai, 
balsavo, pagaliaus, net ir tie 
“šimtai tūkstančių” (!) darbi
ninkų, kurie pritaria komunistų 
partijai.

Vienintelė iš to išvada yra ta, 
kad Anglijos darbininkai, neiš- 
imant ir komunistų pritarėjų, 
per šiuos rinkimus parode savo 
pasiryžimą neduot kapitalizmui 
griūti. Del to, kad jie turi tokį 
pasiryžimų, tai jie balsavo ne už 
konservatorius ir ne už libera
lus, bet — už .Darbo Partiją!

Dabar jau yra “aišku”, kodėl 
komunistai šiuose 
tapo

Antanas klausia su juo viena
me kambaryje gyvenančio drau
go:

—Kaip tu drąsai apsivilkti 
mano apsiaustų?

—Matai, aš esu apsivilkęs ta
vo naująjį kostiumų ir norėjau 
ji apsaugoti nuo lietus.

BAISIAI IŠDIDUS

Vienas berniokas susitinka 
antrų ir vadina žaisti, bet tas 
tiktai ruko cigaro galų ir spiau- 
do pro dantis.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

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

Svarui 20 centų 
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

ĮGALIOJIMAI
Padarome igaliojimus se

kamuose reikaluose:

1. Pervedimui jūsų neju 
dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Incorporated

%

•£Čia paduodamau 
skaitlines patikrino ir 
patvirtino LYBRAND, 
ROSS BROS. IR 
MONTGOMBRY, 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrintojai ir Audi
toriai.

Brutališka Pardavinėjimo Taktika
Brutališka ir pavojinga konkurentų pardavinėjimo taktika, než
moniškai apsunkinanti ir be to jau kamuojamą tabako versliavą, 
negali suturėt Lucky Strike pasisekimo. Lucky Strike, ekspertų 
pasirinkimas, dabar yra mylimasis milionų žmonių. Vieši liudi
jimai tų, kurių balsai yra brangus, tų, kurie pasilaiko vikrus ir 
dailus, tų, kurie brangina madingąją laibą figūrą, ir 20.679* 
daktarai patvirtina gerumus slapto apkepinimo proceso. Lucky 
Stryke kokybė užsitarnauja publikos užgyrimo, kaip kad ji 
užsipeln&ic

KAM SIMPATIZUOJA MUSŲ “KOMUNISTAI

Jau beveik kiekvienas protaująs žmogus žino, kad 
savo beprotiška taktika komunistai dažniau patarnauja 
reakcijai, negu progresui. Ardydami darbininkų unijas, 
jie padeda darbdaviams nugalėt‘darbininkus; niekinda
mi demokratijos idėjas, jie ruošia dirvą fašizmui.

Bet daugelis mano, kad tų atžagareiviškų savo dar
bo rezultatų komunistai pasiekia tik per savo neišma
nymą, patys jų nenorėdami.

Tai yra klaida. Komunistai nori, kad reakcija imtų 
viršų. Jeigu eina kova tarp konservatorių ir įįberalų, jie 
visuomet linki pergalės konservatoriams. Kovoje tarp 
demokratijos ir fašizmo komunistai geidžia demokrati
jai pralaimėjimo, ir kovoje tarp socialistų ir kitų parti
jų, atžagareiviškų ar liberališkų, jie visuomet nori, kad 
butų sumušti socialistai.

Gerą pavyzdį tokio komunistų nusistatymo mes da
bar matome jų spaudos pareiškimuose dėl rinkimų Ang
lijoje. Brooklyno “Laisvė”, sakysime, skelbia, kad jeigu 
Darbo Partijos laimėjimo pasėkoje atsistos prie valsty
bės vairo socialistas MacDonaldas, tai prasidės “kontr-

PABIRO DAVATKŲ
POTERIAI

Biednos Maskvos davatkėlės! 
Anglijos rinkimai davė visai ne 
tokių rezultatų, kokių jos tikė
josi Socialistinė Darbo Parti
ja laimėjo, o komunistai, kurie 
buvo pastatę be Saklatvalos dar 
25 kandidatus tuose distriktuo- 
se, kur ėjo vyriausieji darbiečių 
vadai, negavo nieko. Ne tik ne
užkariavo nė vienos naujos vie
tose parlamente, bet prakišo net 
ir tų vietų, kurių pirmiaus tu
rėjo Saklatvala.

Kaip dabar šitų skandalingų 
nepasisekimų išaiškinti, kuomet 
prieš tai per metų metus buvo 
skelbiama raudonojo biznio or
ganuose, kad komunistų įtaka 
Anglijos darbininkuose kylanti, 
kaip ant mielių, o “social-parda- 
vikai” su MacDonaldu' prieša
kyje greitai pasiliksiu visai be 
pasekėjų? O aiškinti reikia, 
nes kitaip ir menkai protaujan
tys komunistų laikraščių skai
tytojai gali imt dasiprotėt, kad 
tie laikraščiai juos iki šiol visų 
laikų begėdiškai apgaudinėjo. 
Ką gi dabar sako musų “vie
ninteliai proletariato švietėjai”?

Štai kaip storavojasi Brook
lyno “Laisvės” literatai. Paduo
dami pirmas žinias apie Darbo 
Partijos laimėjimus, jie rašo 
šitaip: :

“Kapitalizmui griūvant, 
konservatyvų partija, kuri tu
rėjo savo rankose valdžių nuo 
1924 metų, pasirodė nepajė
gianti sulaikyti imperijų nuo 
laipsniško žlugimo, nepajė
gianti panaikinti ekonominį 
krizį pačioj Anglijoj. Tų d£r- 
bų pasižada (! “N.” Red.) at-

a
BUS “SKAUDESNĖ

PRIESPAUDA”

© 1929, 
The Ameacan 
Tobacco Co., 

Mtnufacturers

The Lucky Strike Šokių 
Orkestrą ir toliau kiek
vieną subatos vakarą skleis 
savo muziką, nuo vieno 
vandenyno iki kito, per 
N. B. C. radio tinklą.

rinkimuose 
visiškai sumušti. It’s toastecT

Nei Jokio Gerklės Erzinimo 
Nei Jokio Kosulio.

s

and Song

Kitų dieną “Laisvė” redakci
niame straipsnyje “aiškinA” 
Darbo Partijos laimėjimo reikš
mę ir sako:

“Visa tai suėmus krūvon, 
pasidaro aišku, kaip diena, 
kad sugrįžimas MacDonaldo 
‘socialistų’ prie valdžios vairo 
nieko daugiau nereikštų, kaip 
tik kontr-rėvoliucinį ofensy- 
vos karą prieš darbininkus ir 
dar skaudesnę priespaudą ko
lonijų darbo žmonėms.

“Dar Anglijos darbininkų 
masės tebėra sumulkintos 
‘socialistų’ ir buržuazijos. Jie 
dar nesupranta, kad bėga nuo 
vilko ant meškos. Bet jie pa
simokins iš tolesnių patyrimų

I Pacific and Atlantic Photo]

DR. GEORGE CRILE, vie- 
na's žymiausių pasaulio chirur
gų, kuris tik-tik išsigelbėjo, 
kuomet Clevelando ligoninėj 
įvyko ekspliozija.

Kad palaikyt 
laiba figūra, 
nieks negali 
užginčyti tei
singumą to 
patarimo:

SIEK LUCKY
VIETOJ SAL-

lucky
IlSIRlKt

IT'S TOASTED

OGARETltb
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

E- 1 , ___L—_____—-■

Rytoj SLA. 36 kp. susi
rinkimas

Rytoj vakare, birž. I., Lietu
viu Auditorijoj, įvyks SLA. 36 
k p. susirinkimas. Susirinkimas 
yra svarbus, todėl visi nariai 
yra valdybos prašomi atsilan
kyti'. —R.

vaite turi aptiekę prie 72nd ir 
Ashland gatvių.

Vardadienio pikilis
Užpereitą sekmadienį p. p. 

Baleckų namuose, prie 64 ir 
Wood gatvių, buvo surengtas 
nejučių pakilelis paminėti p-ios 
Petronėlės Baleckienes varda
dienį. Susirinko nedidelis bū
relis ir iš nejučių užklupo po- 
kilėlio kaltininkę, kuri visai to 
nesitikėjo. Užkandžiavo, žaidė, 
šoko iki vėlumos. Atminčiai i> 
iai Baleckienei įteikta gintaro 
sagu t ė.

P-ai Baleckai yra siuvėjai ir 
turi kriaučių šapų West Sidėj.

Kankino lietuvį ap- 
tiekininką penkias 

dienas

Lietuvis aptiekininkas Mat- 
thew Zimmerman, gyvenas prie 
1708 Bissell St., šeštadienio va
kare atėjo į H'ammond policijos 
stoti ir papasakojo labai,keistų 
priepuolį.

.lis, pasak “Tribūne,” pasisa
kė, kad nesenai uždaręs savo 
aptiekę prie 1663 Clybourn Av. 
ir ‘atidaręs aptiekų naujoj vie
toj, prie 66 St. ir Archer Avė. 
Antradienio ryte jis prie North 
Avė. ir VVestern Avė. lankęs 
gal velka rio, kad važiuoti į nau
jąja aptieką. Su savim jis tu
rėjęs $150. Prie jo privažiavęs 
automobilius su 5 žmonėmis, 
kurie ji įsisodinę Į automobilių, 
užrišę jam akis ir nusivežę per 
\Vhiting ir Gary ir dar pava
žiavus 20 minučių, sustojo ir 
išvilko ji iš automobilio į nedi
delę pašiurę. čia jie kankinę 
jį per penkias dienas, reikalau
dami pasakyti 'kur yra munšai- 
no dirbtuvė. .Jie braižę jį stik
lais ir deginę c i garėtais ir vis 
klausę: “Aiello, kur yra ta dirb
tuvė?” Kai jis užsigindavęs, 
kad jis nesąs Aiello ir nieko 
apie dirbtuvę nežinąs, tai jie 
esą tik juokėsi ir vėl jį kanki
nę. Taip jie kankinę ji iki še
štadienio. šeštadįienį atvažia
vęs dar vienas jaunas vyras*, ku
ris pažiūrėjęs į Zimmermanų ir 
savo sėbrams pasakęs: “Jus 
kvailiai, jus pasigavote ne tų 
žmogų.”

Po to esą a įrišę Z i mme r ma
nų, įsisodinę į automobilių ir 
atvežę i Hammondų, kur ji ir 
išmetę.

Policija išpradžių nenorėjo 
tikėti Zimmermano pasakai a- 
pie tokį keistų įvykį, bet jis pa
rodęs stiklais subraižytas ir ci
garetais apdegintas rankas.

Kadangi išvogimas atsitiko 
Chicagoje, tai llammondo po
licija atidavė Zimmcrmaną Chi
cagos policijai, kuri visa tų 
įvykį dabar tyrinėja.

Zimmermano minimas Aiello 
yra žymus italų bullegerių va
das. Jis pereitą savaitę sugry- 
žęs į Chicago, bet niekur nesi- 
irodųs. Iš šio įvykio policija 
spėja, kad padarytoji tarp but- 
legerių laika irstanti, arba jau 
ir visai paįrusi ir kad praside
da kova tarp įvairių butlegerių 
saikų.

Sąryšy su Zimmermano pasa
kojimu, kad iš jo, kaipo Aiellos, 
reikalauta pasakyti kur yra 
munšaino dirbtuvė, yra įdomu 
tai, kad pereitą sekmadienį po
licija suseko ir padarė kratą 
milžiniškoj munšaino dirbtuvėj 
prie 110 No. Halsted St. Dirb
tuvė buvo, matyt, įrengta eks
perto, kainavo ji mažiausia 
$100,000, turėjo ji devynius ku
bilus po 6,000 galionų įtalpos ir 
galėjo per dieną pagaminti 1,- 
000 galionų alkoholimis. Ta 
dirbtuvė priklausė Aiello-Mo- 
tan šaikai, nors radosi Capone 
teritorijoj. Dirbtuvė buvo pra
dėta operuoti tik 10 dienų at
gal. Dirbtuvėj suėmė keturios 
žmones.

----------------- .

West Englewood
Lietuviai Chicagoje dabar 

jau yra šisiblaškę po visą mie
stą ir kur nė važiuotumėm, vi
sur rasim lietuvių. Yra nema
žas lietuvių būrelis ir West 
Engleuoode. Yra taipjau ir 
lietuvių biznierių, o viena lietu-

Išvažiuoja Lietuvon
Nesenai teko susitikti p. Kas

parą Poškų, senų “Naujienų” 
draugą. Gyvendamas Batavia, 
111., p. Poška nuo pat “Naujie
nų” dienraščio įsikūrimo, buvo 
uolus “Naujienų” ir kitų pa
žangiųjų laikraščių platintojas. 
Vėliaus persikėlęs į Chicago, p. 
Poška irgi daug dirbo prie pla
tinimo ‘^Naujienų.”

Dabar p.p. Poškai, jau ne 
jauni žmonės, visa laikų sun
kiai dirbę ir užauginę tris gra
žius sunūs, kurie jau gali sa- 

I vystoviai gyventi, jaučia, kad 
jau laikas jiems pasilsėti ir 
kielę lengviau gyventi. O kad 
niekur nėra taip gierai, kaip 
savo gimtinėj šaly, tai jie ir 
rengiasi važiuoti į Lietuvą vi
siškam ten apsigyvenimui. Jie 
turi gražų ir patogų 5 kamba
rių namelį prie 7200 S. Wood 
St., gal ir keletu nuliekamų 
skatikų, tad mano, kad Lietu
voj jie galės be -didelio vargo 
gyventi. Apleisti Chicagų ir va
žiuoti į Lietuvą jie mano kaip 
tik pardums savąjį namelį. O 
kad norėtų dar šių vasarų pa
siekti Lietuvą, tai jie savo na
melį parduoda kuopigiausia. 
Namelis moderniškas, ant kam
po.

Jų trys sunai, kurių vienas 
yra jau vedęs, pasiliks Chica
goje gyventi —S.

Brighton Park
Gediminas Building and Loan 

Association (lietuvių spulka) 
persikelia į naujų vietų.

Iš priežasties F. Stasulio ne
tikėtos mirties, real estate raš
tinė prie 4405 S. Fairfield avė. 
perėjo į kitas rankas, o Gedi
minas Budavojimo ir Skolinimo 
Bendrovė (spulka), turėjusi toj 
vietoj savo raštinę, perkelia sa
vo buveinę prie 4425 So. Fair
field avė., pusę bloko toliau į 
pietus, toj pačioj gatvėj. Rašti
nė bus įrengta pilnai pagal vė
liausių madą su visais bendrovei 
parankuinais. Bendrovė nuo šio 
laiko nebus daugiau kampinin
kas prie jokių agentų, bet tu
rės savo reguliarę raštinę (ofi
są). Susirinkimai bus laikomi 
kaip paprastai kiekvieną tre
čiadienį (seredos) vakarais nuo 
7:30 iki 9. Raštinė žiemos laiku

PRANEŠIMAI
S. L. A. 226 kuopa laikys prieš- 

metinį susirinkimą, birželio 4 diena. 
7:30 v. v. Schoenoffen salėje, prie 
kampo Milvvaukee ir Ashland Avė. 
Malonėkit visi nariai, kurie esat už
silikę su mokestimis, atsilankyti ir 
užsimokėti duokles.

J. Harmanas, sekretorius.

Draugystės Saldžiausios š. V. Jė
zaus pusmetinis susirinkimas įvyks 
birželio 4 d., utarninko vakare, 7:30 
vai. vak., Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. Malonė
kit visi laiku susirinkti.

Kviečia Vaidyba.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susi
rinkimą penktadieni, birželio 7 d., 
7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų aptarti.

S. Kunevičius, nut. rast.

Pranešimas Susivienijimui Lietu
vių Namų Savininkų ant Bridgepor- 
to. Gerb. Draugai ir Draugės, esat 
kviečiami šiam mėnesniani susirin
kimui, kuris įvyks birželio 5, Lietu
viu Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Pradžia 7:30 vakare. Valdyba.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
335 kp. priešmetinis susirinkimas 
įvyks trečiadieni, birželio 5 d., 7:30 
vai. vak., Mark White Sųuare Par
ko svet., prie So. Halsted St. ir W. 
30 gatvės. Visi nariai būtinai at
silankykite į susirinkimą, nes yra 
daug svarbiu dalykų apsvarstymui.

Valdyba. !

bus apšildoma, taip kad nei dar
bininkams, nei kostumeriams at
silankius nereikės daugiau dan
tim kalenti nuo šalčio, kaip kad 
būdavo pirmiaus.

Bendrovei turint savo rašti
nę ir visuomenei bus geresnis 
patarnavimas. Gediminas Bu
davojimo ir Skolinimo Bendrovė 
Brighton Park kolonijoj lošia 
svarbių rolę. Bendrovė gyvuoja 
jau nuo 1914 metų ir yra dau
gybei lietuvių pagelbėjusi įsigy
ti nuosavus, namus ant lengvų 
išmokėjimų. Taipgi ir ant to- 
liaus bendrovė pasilieka lietu
vių nuosavybė ir pirmoj vietoj 
bus paskolos duodamos, lietu
viams. Bendrovės direkcija, 
taip pat, kaip ir dauguma narių, 
yra lietuviai.

Tikimąsi, kad persimainius 
niekuriems direkcijos nariams 
ir raštinę perkėlus į naujų ir 
tvarkių vietą, žmonėse pasidarys 
geresnis ūpas ir geresnis pasiti
kėjimas, taigi ir žmonių para
ma bus geresnė. Bendrovės real 
estate reikalų vedėjas ir teisių 
patarėjas likosi išrinktas advo
katas Juozas J. Grišius (Grish). 
Nuo dabar su paskolos popie
riais nereikės laukti mėnesį ar 
daugiau laiko, kaip kad būdavo 
pirmiau.

Taupymo ir paskolos reikalai 
buk atliekami kasdien. Jei kam 
yra sunku ar nepatogu atsilan
kyti vakarais, bus galima atlik
ti visus reikalus dienos laiku. 
Taigi yra kviečiama visuomenė

paremti šių bendrovę, o bendro
vė parems visuomenę.

Nauja 62 serija atsidaro su 
1-ma diena liepos. Šerai yra 

J.21,'2 cento, 25 centai ir 50 cen
tų savaitiniais išmokėjimais. 
Tai lengviausias būdas sutaupin- 
ti savo liekamus centus dėl atei
ties. Paskola yra duodama ant 
3 metų, 6 metų ir 12 metų, at
sižvelgiant į namo vertę ir rei
kalaujančių paskolos ypatų.

Taigi, ypatingai bendrovės 
nariai nepamirškite, kad sekan
tis susirinkimas, birželio 5 d., 
bus jau naujoj vieloj, 4425 So. 
Fairfield avė.

Jonas Sandaras, prez., 
Juozas J. Palekas, sekr.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

JOE SMILGIS

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood t>107 
VALANDOS i

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

apart Ivuntadlenio ir ketvirtadienio 
-------O-------

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pairimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katų. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

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

4642 So. VVestem Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

———O-------

Įvairus Gy^dyj ai____

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se- 

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J, W. Beaudette
VILIUJ ASHLAND STATE BANKO

Lietuvės Akušerės

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

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

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal 0464

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančių ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rų 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 

tūkstančių mįslių
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 pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

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.

ANTANAS WASKIEW1CZ
Persi.skyre su šiuo pasauliu 

birželio 3 dieną, 2 valandą ry
to, 1929 m., sulaukės 43 metų 
amžiaus, gimęs Aleksandravo 
upskr., Rimčių parap., Žybakių 
kaime. Paliko dideliame nu- 
liudime pusbrolį Mykolų ir 
pussesere, o Lietuvoj d»i bro
liu. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4(>05 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
birželio 5 dienų, 2 vai. po pie
tą iš Eudeikių kaplyčios į 
Tautiškas kapines.

Visi A.# A. Antano Waskie- 
wicz giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 
navinjų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Pusbrolis, Pusseserė 
ir Draugai.

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

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Hahted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO. ILL

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metą kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

Ofiso ir Rez. Tek Bculuvard 5918

IM

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Husą patarnavimai 
laidotuvėse ir kokli** 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skytlą.

8307 Aubum Avė.
’ CHICAGO. ILL.

J< lįUlevich 
Lietuvis graborius 

ir balsamuotojas 
Automobilių patarna
vimas teikiama vi 
šokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3113 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO. .

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ii 

Balsamuotojas 
*314 W. 23rd PI.

Chicago, III.
Patarnauja laidotu 
včse kuopigiausia! 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2S1S-2S16

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
•68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

*238 8. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Simpatiškas »— 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tai. Cicero 3794 
SKYRIUS

8201 Auburn Avė. Tek Blvd. 3201

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietą 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Rez. 8201 South Wallace Street

—'----- o---------

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 26 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880 
---------o--------

M R S. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER91

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnus 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 dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
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 

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 0487

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

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

——o - ■-
A. MONTVID, M. D.
1579 Milvaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St. ;

Vai.: 1 iki 3 po pietn 6 iki 8 vak.
Tel. Eruns^ick 4983

Namu telefonas Brunswick 0597 [ 
Ultravioletinė šviesa ir diathernua

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

(Corn. Leavitt St.)

VaJ.:-1-8 ir 7-8; Ncd. 10-12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6362

Rez. 6G00 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0287

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
4

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moteriškų, vyrišką, 

vaikų ir visų chronišką ligą
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliotais ir šventad, 10—12 diena

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. V EŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaud Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

91

________Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room *1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomte ruo 9 iki 12 ryto

A. K. Rutkauskas, M. D.
t

4442 South Western Avenue
Tel. Lafayette 4146

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė. 

kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenie 

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

< gydytoj**

DR.HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 21 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18th StM netoli Morgan St

Valandos: nuo 16—12 pietą h 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 imi uiet.
7 iki 8 vai. Nedėl. nūn 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8201

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

jTprwAŪrcHŪs 
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
\ Pullmnn 5950

John Klichinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BIJ)G. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Ste 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Salk St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Hezidencija 6158 S. Talman Av, 
Tel. Prosi>ect 8525.

Phone Franklin '2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697
> • B315 So. Halsted Street
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Prohibicininkė kaltina
ma dėl naujom žmog

žudystės
m

nužudymo tūlo 
pasisavinti jo 

Ji už tą žmogžudy- 
nuteista mirčiai ir

Katherine Cassler, 40 
uoli prohibicininkė ir pasižy
mėjusi darbuotoji moterų pro- 
hibicioniščių draugijoj, Heron, 
Ind. bet vėliau pagauta butle- 
geriaujant ir už tą sėdėjusi ka
lėjime, taipgi kartą nuteista 
mirčiai už žmogžudystę, tapo 
vėl areštuota kaltinama dėl 
naujos žmogžudystės.

Prieš porą metų ji buvo ap
kaltinta dėl 
La m bert tikslu 
apd raudą, 
slę buvo
jau buvo mirties kameroj, bet 
paskutinėj valandoj teismas ją 
išgelbėjo, paskirdamas naują 
bylos nagrinėjimą. Bet kadan
gi vienas liudininkas buvo mi
ręs, o antras, esantis kalėjime, 
atsisakė prieš ją liudyti, tai 
byla prieš ją liko numarinta. 
Mėnuo atgal ji liko paliuosuota 
iš kalėjimo. Dabar ji kaltina
ma, kad savaitę atgal, vos spė
jusi išeiti iš kalėjimo, ji nužu
dė savo vyro meilužę Cameola 
Soutar, 23 m., su kuria jis gy
veno kai jo pati buvo kalėji
me. Keletą dienų atgal tos 
mergaitės lavoną rado pelkėse 
ties Heron, netoli Valparaiso. 
Mergaitė buvo nušauta. ' Da
bar Valparaiso eina koronierio 
tardimns, bet manoma, kad byla 
bus perkelta į Chicago, nes, 
spėjama, kad mergaitė čia ir 
buvo nužudyta, tik lavonas nu
vežta ir pamesta ties Heron, 
gerai žudytojai pažystamoj 
apielinkėj.

Nors prieš ją yra daugybės 
įrodymų ir nors prieš] ją liudi
ja jos .pačios vyras, tečiaus 
Cassler’ienė prie naujos žmog
žudystės neprisipažysta.

Ginkluotas kongres- 
manas

Policija suėmė kongresmano 
Thomas A. Doyle švogerį John 
Gili, 22 m., ir iš jo sužinojo, kad 
kongresmanas nešiojasi revolve

MADOS

26V4

2664 — Naujos mados pavasarinė 
bliuzka iš lengvo šilko. Sukirptos 
mieros 16,* lo, taipgi 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

centų. Galima prisiųsti pinigus 
•rba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

siųsti man pavyzdį No .......... ........
Mieros ..........................  per krutinu

(Vardas ir pavardė)

^Adresas)

(Miestas ir valat.)

rį. Policistas rado šoferį vaik
štinėjant prie Parkway ir 45 
gatvių. Iškratęs rado revolverį. 
Nusigabeno i policijos stotį ir 
pašaukė yatį kongresmaną. At
vykęs kongresmanas Doyle pa
sisakė, kad tai jo paties revol
veris, kurį jis užmiršo automo
bily, įsidėjo revolverį į kišenių 
ir abu su šoferiu išėjo. Kam 
jam reikalingas revolveris, 
kongresmanas taip ir nepaaiš
kino. O paprasti piliečiai už ne
šiojimąsi revolverio yra bau
džiami 6 mėnesiais kalėjimo.

jis neteko lygsvaros, suklupo ir 
diržas tiek smarkiai užsiveržė, 
kad jis nebegalėjo atsistoti ir 
nutroško. Tik po kiek laiko jo 
motina rado jį pasikorusį ir 
nors skubiai pašaukta pagelbą, 
bet atgaivinti nebepasisekė.

Jo tėvas yra garsus Chicagos 
advokatas, taipjau Winnetka 
miestelio tarybos narys. Jo tė
vukas gi buvo karo sekretorium 
prezidento Taft kabinete.

Darrow važiuoja 
gydytis

Numetė ginklų, bet vis 
tiek liko suimti

Daugeliui 18 gatvės apiclin-

tas Thomas 'McCarthy iš Canal- 
port Avė. stoties, pamatęs du 
žmonėms kertėj 18 ir Halsted St., 
ėjo linkui jų. Vienas jų, pama
tęs aklinantį policistą, tuoj 
numetė ginklą ir bandė bėgti. 
Kitas gi be pasipriešinimo pa
sidavė. iLiko suimtas ir antras. 
Suimtieji yra F.r-ank Pauley, 
27 m., 935 E. 351 h (SU., kuris 
turėjo ginklą, ir Michael Bren- 
nan, 
Abu

jami

32 m., 7548 Bodus Avė- 
turi rekordų kaipo pleši- 
Da'bar jie yra kamantinė* 
policijos.

Plėšikų siautimas
Trys plėšikai susistabdė Alex 

(’. Binnenfeld prie durų jo na
mų 6973 Greenvienv Avė., nusi
vežė į Pershing teatrą, 4614 
Lincoln Avė, kurio jis yra ma- 
nažeriu, privertė atiduoti rakg 
tus ir seifo kombinaciją ir pa
siėmę tarp $2,000 ir $3,000, 
dviejų dienų įplaukas, pabėgo.

Beveik tuo pačiu laiku trys 
plėšikai, kurie visą vakarą šo
ko su savo merginomis, užpuo
lė Golden Pumpkin Inn, 3829 
\V. Madišon St. ir atėmė iš ma- 
nažeriaus $800.

Plėšikai nušovė žmogų
Conception Garcia, 28 m., 837 

Blue* Island Avė., liko užpultas 
trijų plėšikų prie Halsted ir 
Taylor gatvių, kuriems j iŠ pa
sipriešino. Vienas plėšikų peršo
vė Garcia ir pabėgo nė nekra- 
tę kišenių. Pašautasis dar įsten
gė nueiti pas savo draugą I. 
Šalinas, 1012 Newberry Avė., 
kuris nuvežė jį į pavieto ligoni
nę, kur Garcia už kelių minučių 
pasimirė.

Kitoj vietoj, prie California 
ir 18 gatvių, du plėšikai užpuo
lė ėjusius gatve John Galias, 
21 m., 2210 W. 21 PI. ir jo mer
giną MaryVVdzieczboski, 19 m., 
2228 W. 21 St. Nusigandusi 
mergina šoko bėgti ir vienas 
plėšikų ėmė taikyti j ją šauti. 
Tečiaus Galias pastvėrė plėši
kui už rankos ir nukreipė šūvį. 
Iškilusioj kovoj Galias liko per
šautas į koją, bet užtai išgelbė
jo merginą ir plėšikai turėjo pa
bėgti be grobio.

Nušovė dekoratorių
Herman Bloom, 40 m., namų 

dekoratorius, liko nušautas gat
vėj netoli savo namų 8125 
Drexel Avė. Puolikai, kurių bu
vo du, pabėgo. Nušautas ne plė
šimo tikslais. Kai prie jo pribė
go kaiminas ir paklausė kas jį 
pašovė, tai pašautasis atsakė: 
“Kokia tame svarba? Pašaukit 
daktarą”. Kai atvyko policija 
Bloom buvo be sąmonės. Pasimi
rė kely į ligoninę.

Pasikorė betyrinė 
damas

John McGavock, 12 m. 
Winnetka, mėgo pats viską 
tirti ir išbandyti. Jis tad pasi
skaitęs apysakų apie garsųjį 
detektivą Sherlock Holmes, pats 
pabandė ką tai ištirti su žmo
gaus kvėpavimu. Jis pasiėmė 
diržą, nuėjo į drabužių klosetą, 
užnėrė diržą sau ant kaklo, ki
tą galą prikabino už kriukio ir 
ėmė diržą veržti, turbut kad 
pamatyti kaip veržimas atsilieps 
ant kvėpavimo. Bet veikiausia

• y 1S

iš-

Garsusis advokatas Clarence 
Darrow šiomis dienomis išva
žiuoja keliems mėnesiams j 
Vokietiją pasigydyti nuo 
dies ligos, kuri kankina jį 
ilgoką laiką ir neleidžia 
dirbti. Daktaras mano, 
keletą mėnesių pasilsėjus 
kietijos kurorte Darrovv 
kata žymiai pasitaisys.

jau 
jam 
kad 
Vo- 

svei-

Reikalauja $311,000 
lempoms

Gaso i.r elektros komisionie- 
rius pareikalavo iš miesto tary
bos finansų komisijos paskirti 
$311,300 dėl pataisinio miesto 
gatvių apšvietimo. Virš $200,- 
000 eitų pravedimui vielų po 
žeme taisomose ir platinamose 
gatvėse,, o likusieji pinigai eitų 
supirkimui naujų moderniškų 
lempų, kur jau jos yra pase
nusios.

Aldermanas Crowe 
sužeistas

Aldermanas Dorsey R. Crowe 
42 wardo liko sunkiai sužeis

tas, kai jam gryštant iš Geneva 
ežero VVaukegan keliu pro šąli 
važiuojantis automobilius užka
bino automobilių, kuriuo Crowe 
važiavo, nuvarė nuo kelio į grio
vį ir apvertė. Kiti važiavę išliko 
nesužeisti. Nusidėjęs automobi
listas pabėgo.

iš

Jaunuolis prigirdė kitą 
. jaunuoli

Maciejewski, 17 m., 
37 St., liko suimtas 

policijos sąryšy su

Michael 
1837 W. 
Hammond 
prigėrimu Rudolph Czak, 19 m.,
1716 W. 22 St-., po to kaip trys 
kiti jaunuoliai prisipažino, kad 
Maciej-ewski parmušė Czaką i 
vandenį muštynėse dėl mergi
nos. Czak prigėrė gilioj molio 
duobėj ties East Chicago. Išpra- 
džių manyta, kad jis prigėrė 
besimaudydamas, bet paskui 
vaikai ėmė pasakoti visai ką ki-

Pavasario valymasis 
kainavo $50,000,000

Apskaitoma, kad' šiemet pa
vasario valymasis visai Chica- 
gai kainavo virš $50,000,000. 
Bent už tokią sumą daugiau 
varnišių, malevų, popieros sie-

-r  ‘-rrr—trr-rHn-------- ‘ 
norus ir kitų pagražinimų par
duota šį pavasarį, negu‘papras
tai parduodama kitų metų lai
ku. Malevų Chicagojė parduo
dama į metus už $11,000,009. 
Už tiek maliavų patys chicagie- 
čiai sunaudoja. Chicagos male
vų dirbtuves urmu malevų par
duoda į metus už $35,000,000.

Antradienis, birželio 4, 1929
...............r* rv ■ ' * * « ■ ■ > ■ ■ -

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

[ciaSSIFIED APS

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

arba $800, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite t 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampai Hermitage Avė.

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

REIKALINGAS patyręs ‘‘Shoe- 
makeris” — nuolatinis darbas ir ge
ras atlyginimas. 2530 W. 47 St.

Business Service
______ BiznioPatarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. TaipRi taisau senus. Perznufinu i 
kitą , vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A/KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
——o--

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
ksimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199
--------- O---------

Reikalauju 5 lietuvių 
vyrų

Turi būti Chicagoj apsigyvenę me
tus ar daugiau, su gera rekomen
dacija. Proga išmokti gerą amatą 
i trumpą laiką, kuriuo galima užtar
nauti nuo $50 iki $100 ir daugiau i j(’’H h!

1 savaitę.
Atsilankykite pas
William H. Novick

V. D. Signorile & Co.
, Room 1860-64
208 South La Šalie St.

nuo 9 iki 2 po pietų

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
Taupus žmonės turi savo namus. Pini

gai, išleisti rendai, niekada negrįžta. Per
kant namus, reiAkia pinigus kaip bankan 
padėti, ir kaštuoja pigiau, negu renda. Dai
lus namai Blue Islande, geriausio materlo- 

vėliausios mados. Tvirti) plytų, kar
štu vandeniu šildomi, tailo maudynės, show- 
er, ąžuolo 
beismento 
nys, beržo ____ _ _________  „ ___
lės gonka^; 60x200 lotas; gaso dūdos ena- ' nielinotos; *----- . .... . ...

I name. K49 
’ 1 blokas j ryti 

343 JlOth Plane,

grindys, viftkos, plasteriuotoa 
lubos, artistiniai stiklai, židi- 
trimingai; 6 kambariai ir sau-

plaujama maftina kiekvienam 
Oregory, tarp 122 ir 123 St..

rytus nno Western Avė., ir 
------- . Blue Island. Kaina $9,500 

—$10,750. B. M. EDIVARUS, tel, Oakland 
5(JC4.

ATLIEKU abelną darbą prie na
mų pentinimo ir popieriavimo. Dar
ba garantuoju.

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 67f9

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phcne, Republic 7869
o-------- ’

10% Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
flatai, buųgalow, rezidencijos ir ga
ražai . ‘
reikia įmokėti. Mokėkite kaip renda. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. -.
atliekame visokį remodeliavimo darbą 
BŲUE BELL CONSTRUCTION CO.

3645 Montrose Avenue 
Kevstone 1633

pastatomi ant jūsų loto. Ne-

Pirmiau mus pamatykit. Mes

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su uzčėdijimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai J tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

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

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

CEMENTINIAI PAMATAI, ce
mentiniu bloksŲ, ar plytų basemen- 
tai už žemiausias kainas visame 
mieste. Atsikreipkite dėl nemokamo 
apskaitliavimo. Visas kitas kon- 
stnikcijos darbas už tiek pat žemas 
kainas

RĖX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 35th St., Lafayette 7150

Zelvis Building Co.
GENERALIS 

Statom naujus 
porčius, 
kaina.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856

mus, 
ma

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

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

40 pėdu Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

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

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos. 

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III. 
Telefonas Lafayette 4689

KONTRAKTORIUS 
ir taisom senus na- 

garadžius. Prieina- 
Darbas garantuotas.

Financial
Finansai-Paakolos

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmonės gero budo gali pa- 7()i siskolinti nuo $50 ir augš.

/zj ant savaitinių ar mėnesinių
' išmokėjimų tik už 7% palū

kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”.

C0MM0NWEALTH
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN

100 N. La Saite St.
Tel. Randolph 6811

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030,

Help Wantėd—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios ope- 
ruotojos (apreitorkos) ant Singer 
siuvamu mašinų. 2100 So. Morgan 
St., A floor.

PARDUODA bu<iavoto.ias naują 
muro dviflatį, karštu vandeniu šil
domą, ąžuolo trimingai, arti moky
klų ir bažnyčių; turi parduoti grei
tai, $12,950, arba pastatys ant jūsų 
loto, lengvos sąlygos.

Tel. Pensacola 8501.

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

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

Co.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

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.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

ir

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandui, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario 
setas $45. 3 šmotų riešuto miegrui- 
inio setas $59. 5 šmotų aržuolo bet- 
rice setas $15, taipgi geri fo,rničiai 
išmokėjimais. Victor Fireproof Buil
ding, 4809 W. Lake St. Atdara va
karais ‘iki 10 v. v., nedėliomis iki 
6 vai. v.

PARSIDUODA OFISO 
FIKČERIA1

Visi kartu arba atskirai, 4404 
So. Fairfield Avė., labai prieina-v 
ma kaina. Tinka dėl ' Real 
Estate ofiso. Bus parduoti 
SEREDOJ nuo 10 iki 12 valan
dai dieną.

Tel. Lafayette 1310

Partners Wanted
Pusininkų Reikia »

REIKALAUJU partnerio prie 
kriaučių biznio į Kevvanee, 111. Ne
reikalinga patyrimas, nes visas dar
bas siunčiamas į Chicagą. Arba par
duosiu visą, nes turiu išvažiuoti į 
Lietuvą. Gera proga, nes šiame 
mieste kriaučiaus lietuvio nėra. 
214 N. Main St., Kevvanee, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

su

galiir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindeliu

Help Wanted—Male-Femalc
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusi mergina 
arba vyras už veiterį j restauracija 
— darbas vakarais. 3241 S. Halsted 
Sekeet.

PENKIŲ kambariu medinė bun- 
galow, furnaso Šiluma, moderninis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė, sparčiai kyla. Lotas 30x125, 
Mažas j mokėjimas su mažais mėne
siniais išmokėjimais likusiai sumai 
nupirks ši namą. Paims lota kaip 
mokesties dalį. Kaina $5,000, M. B. 
Caldvvell, 5117 Milvvaukee avė.

For Kent
PASIRENDUOJA Storas, 3 kam- 

bariai dėl pagyvenimo, elektra, vo
nia, tinkama vieta barbemei, ken- 
dy, arba shoe shop, graži vieta, pi
gi renda. Tel. Lafayette 7256, šauk 
Stanley.

RENDAI krautuvė ir ofisas, tuoj 
prie naujosios Peoples Furniture 
krautuvės, 2534 W. 63rd St., tel. 
Republic 3948.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PIANAI $25 ir ąugšČiau — gro- 
jikliai ir uprigktT

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st St. Midway 9733

Radios
KAM TROTYTI PINIGAI

Kad jus galit permainyti save 
battery sela ant moderniško elek- 
trikinio Radio Crosley Show 7 
pilnai įrengto $95.00 su A. 
Tūbais.

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

Automobiies
*28 Hudaon Brotucham—cuatom ouilt
'27 Cbandler coach 
'26 late Hudaon coach . ...................... ..
'28 Pontlac coach ..........
•27
•29
•26

Box
c

Hudsun Brongham, geram stovy 
Eesex __ ______________ _________
Dods-e Sedan........ ...... ....................
Pontiac sedan
McDEKMuTT MOTOH SALES CO.

7186 So. Halsted St.. Triamrle 9330

PRANEŠIMAS

$796 
$396 
$295 
$425 
$495
$660 
$176 
$450

$250 ĮMOKĖTI
5 kambariu muro bungalow pa

statom ant jūsų loto už $5475 — 
pilnai įrengta, karštu vandeniu šil
doma, uždarytu porčiu, artistiniais 
stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe- 
kara Constr. Co., 5947 Mihvaukee 
avė., tel. New 3136.

ĮSIVAIZDUOKIT — 4 flatų me
dinis namas, akmens pamatas; 4-4- 
6-6 kambarių; rendų $864 metams; 
kaina tik $3,900; salynas sutarsim; 
50th, prie Halsted. Jos. W. Hough 
& Son, 4213 So. Halsted St., te). 
Yards 0808.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.

J. H. SČHAEFER & Co.
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephonc 364

NAUJI MODERNIŠKI 
BUNGALOWAI

visais naujausiais modernišy 
įrengimais. Kainos $3,500 iki 

Mažai jmokėti ir lengvos 
Atlankykit ir pamatykit

Su 
. kais i 

Turime garbės pranešti lietuviams, $9,000. 
kad mes dabar esame paskirti par-1 sąlygos, 
davinėti naujus NASH “400”, kurie j juos patys.^Savininkas 
vadovauja pasaulyje 
vertybėje. Mes teikiame 
teisingą patarnavimą.

Automobilių pales ruimis 
vakarais ir šventadieniais.

automobiliu 
visiems

atdaras

BALZEKAS MOTOP 
' SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
catessen Storas, biznis geras, vieta 
išdirbta. Parduodam, ba važiuojam 
Lietuvon 3855 Wentworth Avė

PARUODU Barber—Beauty Shop. 
Beauty Shop yra išrenduota. Visi 
įtaisymai priklauso prie barbernės. 
Renda $35. Vertes $2.500 parduosiu 
už $1,250. Apleidžiu meistą. 369 
E. 75 St.

T. M. RYAN, 
7131 So. Westem Avė. 

Tel. Republic 9236

PARSIDUODA mūrinė 10 kam
bariu rezidencija. Pirksite visai pi
giai. Priežastį patirsit vietoj. 3311 
So. Lowe Avė., 1 užpakalis.

BARGENAS

Pardavimui visai pigiai 2 biz 
niavi namai. Priežastis perski- 
ros. 5752 So. Racine Avė., 2 
aukštų mūrinis ir 5833 Archer 
Avė., medinis su 2 lotais šalę.

Kreipkitės greitai pas savi-

3729 So. Morgan St.
Tol. Boulevard 4323.

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos Šių 
karu ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 
ryto iki 4 vai. po piety.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

iš

REIKALINGAS darbininkas mo
kas melžti karves ir kitus ūkės dar
bus dirbti. J. Paulauskas, 3211 So. 
Lime St.

REIKALINGAS pečkuris (fire- 
man). Darbas pirty. Alga $75 
mėnesiui. Kambarys gyventi ir ga- 
sas virimui veltui. Paulina Bath 
House, 1115 So. Paulina St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor 
pigiai ir greitai iš priežasties ne
sutikimo. Biznis gerai išdirbtas ir 
pelningas. Savininkas 3729 So. Mor
gan St. Blvd. 4323.

PARDAVIMUI grosernė — tarp 
dviejų mokyklų. Biznis išdirbtas. 
Priežastį pardavimo patirsite vieto
je. 919 W. 33 St.

WEST SIDĖS NAMAI
Barbenai greitam pardavimui

9 kambariu mūras; Adams sr-vė 
prie St. Ix>uis; dailus namas; ge
riausioj West Sidės apielinkėj; lo
tas 25x180; $10,500; sąlygos pajral 
sutartį.

8 kambariu mūras; Washington 
Boulevard, arti Sacramento; tikras 
pirkinys už $10,000. Sąlygos pa
gal sutarti; tinka rooming hpuse.

J. N. HOSTETTER & CO-
137 N. Kedzie Avė. tel. Kedzie 1919

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI arba MAINAMS. 

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

GERIAUSI BARGENAI. Biznia- 
vas namas, bučernė ir grosernė. 
Bizniavas lotas, 25x125, gera vieta. 
160 akerių farma su visais budin- 
kais, gera žemė, ežerai vidury far- 
mos. Visas nuosavybes parduosiu 
pigiai arba mainysiu j privatiškus 
namus. 6001 So. Carpenter St., tel. 
Englevvood 2116.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TURIU PARDUOTI TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambariu bun- 

gąlow lietuviu, apielinkėj. Kaina 
$9,750. Lotas 26^x120 pėdy, 2 ka
rų garažas.

Matyk šitą tuojaus.
Savininkas

Republic 8768

P-NE NAMŲ IEŠKOTOJAU, 
. Perskaityk tai!

$500 įmokėti, $55 j mėnesį, 
iškaito visus nuošimčius ir nuperka 
dailią Anglų Styliaus 6 kambarių 
rezidenciją. 3 didelius miegruimius, 
tailo maudinę., Kohler fikčerius, te
rasos pievelę; moderniškas apšildy
mas su jbudavotais fikčeriais. Ix)tas 
33x125. Kaina $7,450. Atdara 
vakarais ir visą dieną nedėlioi.

MEHAN-MAIX)NE, 
budavotojai, 

6407 Irving Park Blvd. 
9-------- ;----------------------------------------

Tikras Bargenas
Bizniavas namas, 6 kamb. flatas 

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

BIZNIAVAS LOTAS ant 95-tos 
gatvės. 50 nėdu per 120, parduosiu 
už $4000. įmokėt tik $500. Nepa
mirškit matvti šituos bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275




