
fe- * . ,U
■ .fe. i.

The First and Greatcst Lithuahiah Daily in America

NAUJIENOS y
The lithuanian Daily News

PUBLTSHED BY THE LITHUANIAN NEWS^ŪB. CQ.$\nC.
1739 South Itylsted Street, Chį^tfb, IHinoi^^

Phone Roosevelt 8500 ■>__________ Nigth Phon^^oseveltęftp^s

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Ą^rikoje 
br— --------------- " 1l ' ' fe—m i n ilffl------

VOL. XVI Kaina 3c.

NAUJIEM!The Lithuanian Daily News
F.ntered ns second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, UI., 

under the Act of March 3, 1879

i ■ ~.................... (

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLTSHĖD BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Nigth Phone Roosevelt 3073Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Chicago, III., Penktadienis, lialandžio-April 26 d., 1929 437 No. 99

Danijoj Laimėjo Socialdemokratai
Iš 150 Vietų Seime, 61 

Teko Socialistams
Nauju premjeru numatomas Stauning, Da

nijos Socialdemokratų partijos vadas

Clevelande bombarda
vo policininkų namus
(U.EVELAND, Ohio, bal. 25.

Anksti rylą čia dviejose 
vielose įvyko bombų sprogimai. 
Bombos — kaip spėja, iš auto
mobilių — buvo mestos į po
licijos kapitono iMcMasters ir 
policijos seržanto Ilcllando na
mus. Abiejų namai buvo gero
kai apdraskyti, bet žmonių nie
kas nenukentėjo. Pc’icija ma
no, kad bombos įbuvo butlcge-

KOPENIIAGA, Danija, bal. 
25. Kaip iš anksto buvo pra
našaujama, vakarykščiai visuo
tiniai rinkimai Danijoje pasi
baigė pilnu socialdemokratų 
laimėjimu.
'jzSocialdemokratų partija, ėju
si i rinkimus griežto armijos ir 
laivyno sumažinimo programų, 
laimėjo astuonias naujas vie
tas ir dabar, bendrai su rėmu
siais juos radikalais, turės tel
kėt inge [atstovų bute] 78 vie
tas, tuo tarpu kai visos kitos 
partijos, kartu su liberalais, 
bendrai titrės tik 68 vietas.

Pralaimėjęs rinkinius, prem
jero Madsen-lMygdalo agrarų

demokratų vadas, kurio kabi
netan įeis, gal būt, dar vienas 
kitas radikalas.

Socialdemokratams laimėjus 
ir paėmus valdžią į savo ran
kas, tuojau bus įneštas įstaty
mo projektas krašto ginkluotei 
sumažinti iki minimumo, pa
liekant kariuomenės ir laivyno 
jėgų tiek, kiek jų būtinai rei
kia tvarkos išlaikymui viduj ir 
pakraščių sargybos tarnybai.

Pirmykščiame Danijos atsto
vų bute socialdemokratai lurė-

riu numestos.| c

Sąmokslas diktatū
rai Rumanijoj įsteigt

. ' •T-''"'

Pašalinti iš valdžios bratianie- 
čiai konspiruoją su armijos 
karininkais

VIENA, Austrija, bal. 25. — 
[Gautas per Zagrebą, Jugoslavi- 
ijcj, pranešimas sako, Bucha- 
I reste įvykęs slapias Bumanijos

{Atlantic and Pacific Ph‘»t<»)

South Bend, Ind. Harvey Purucker namai, kuriuose laike 
gaisro žuvo jo keturi vaikai, uošvė ir viena giminaitė.

('liberalų) kabinetas įteikė Naujai išrinktame atstovų 
karaliui rezignaciją, bet kol.bute socialdemokratai gavo 61 
naujas kabinetas bus sudary-1 vietą, agrarai — 14, konserva
is, karalius paprašė Madsen- i toriai — 24, radikalai, remian- 
Mygdalą pasilikti „vieloj. * tieji socialdemokratus — 17

Nauju premjeru veikiausia ■ vietų. Likusios 4 vietos te
bus Th. A. Al. Stauning, Sočiai-j ko smulkesnėms grupėms.

jo 5.3 vietas, agrarai (liberalai) ; liberalų [reakcininkų] ir kai 
— 17, konservatoriai — .30, ra-, kurių karininkų susirinkimas, 
dikalai — 16 ir kitos partijos kuriamo buvęs sutaisytas pla- 
bendrai — I vielas. nas diktatūrai Rumanijoj įs-

teigti.
Buvę nutarta pasiųsti į už-

slėnį tam tikrus emisarus, kati | I c • • • •paruoštų reikiamą diktatūrai 
atmosferą ir įsteigtų artimą 
kontaktą su buvusiu sosto įpė-

Idiiiiu, princu Karoliu-

Suėmė du lakunu užl Ir Mittelberge r i u i 
padėjimą Meksikos nepavyko sudaryti 

sukilėliams Austrų kabineto

Atstovų butas pri
ėmė farmerių rėmi

mo bilių
WASHINGTONAS, bal. 25. 

— Atstovų butas šiandie dau- 
guma balsų priėmė naują far- 
m?nų rėmimo bilių.

Protestui prieš mokes
nius, Francijos teatrai 

nutarė užsidaryti
NICA, Franci ja, bal. 25.

Laikomas čia Francijos teatrų 
savininkų suvažiavimas nutarė 
ateinantį mėnesį visame kraš
te uždaryti savo teatrus, kru
tamu jų paveikslų namus ir ka
baretus protestui prieš tam tik
rus, valdžios reikalaujamus iš 

jų, mokesnius.

7 mergaitės žuvo dėl
sprogimo fabrike (

BERLYNAS, bal. 25. — Nu- 
ernberte įvyko sprogimas pieš
tu vų fabrike. Septynios mer
gaitės darbininkės buvo užmuš
tos, o dešimt skaudžiai sužalo
tos.

Ispanijos studentai 
įspėja Amerikos 

profesorių
SA IKAM ANKA, Ispanija, bal. 

25. — Salamun-kos universiteto 
studentų delegacija įspėjo Jung
tinių Valstybių ambasadorių 
Mędiule, llammondą, kad stu
dentuose viešpataujanti labai 
įtempta nuolaika prieš diktato
riaus Primo de Riveros valdžią, 

J ir kad todėl studentija negaran
tuojantį tvarkos, kai Washing- 
tono prof. 'Brown skaitysiąs čia 
lekciją.

Prof. Brovvn’o lekcija apie 
tarptautinę teisę žada įvykti čia 
ateinantį" mėnesį.

“Nebemylimas” nusi- 
žudč, merginą pas

kui ji

Išgelbėjo Atlante 10 
jurininkų

Jų laivas paskendo; jie valty 
per 9 dienas buvo vilnių 
blaškomi vandenyne

\ ----------
NIEW YOBKAS, bal. 25. — 

Praneša, kad jachta “Amida” 
išgelbėjo Atlanto vandenyne 
dešimtį jurininkų, kurie valty
je buvo vilnių blaškomi per 
devynias dienas, be maisto ir 
vandens.

Jų laivas, keluriastiebis šku- 
neris “James E. Coburn,” pa
skendo balandžio 17 dieną apie 
250 mylių į šiaurę nuo Bermu- 
dos. Vienais išgelbėtųjų, virė
jas W.» Sargent, netrukus nuo 
didelio suvarginto mirė.

TUCSON, Arik., bal. 25. — 
čia tapo suimti ir iki teismo 
padėti kalėjime du Jungtinių 
Valstybių aviatoriai: W. L. 
Mitchell ir Pele Stanley. Abu
du kaltini dėl gabenimo ginklų 
ir amunicijos Meksikos sukilė
liams Sonoroje. Jų aeroplanai 
taipjau suimti.

Phil Mohun, kitaip vadina
mas Philip Meredith, ne\vyor- 
kietis, tapo išvežtas iš Tucso- 
no į Iv1 Paso, Tėxaš, kur jis bus 
atiduotas į federalinio teismo 
rankas už transportavimą iš 

: Jungtinių Valstybių aeroplano 
Meksikos sukilėliams, nežiūrint, 

! kąd \Vasbinglono vyriausybės 
yra užginta teikti sukilėliams 
bet kurią paramą. Jis buvo 
areštuotas praeitą šeštadienį.

VIENA, Austrija, bal. 25. — 
Valdžios krizis Austrijoj tebe
sitęsia. Naujo ministerių ka
bineto sudaryti nepavyko nė 

! prof- Johannui Mittelbergeriui, 
žinomam finansų ekspertui, ku
rį krikščionys socialu i [klcri- 

; kalai] buvo pakvietę užimti 
kaneieriaus vietą, D-rui OI to 
Ender’iui atsisakius. 

---- -------- y----

Masiniai komunistų 
suėmimai Varšuvoj

VAIGUVA, bal. 25. — Besi- 
artinant darbininkų gegužės 1- 

1 sios šventei, lenkų policija su
ėmė Varšuvoje daugiau ne šim
tą komunistų agitatorių. Ji kon
fiskavo taipjau daug propagan
dos literatūros ir dvi spaustu
ves.

SOUX FALLS, bal. 25. — 
Didelis gaisras sunaikino čia 
penkis trobesius# padaręs arti 
$300,000 nuostolių.

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

.Bendrai gražu ir vėsų; vidu
tiniai, daugiausiai žiemių va
karų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 66° ir 42° F.

Šiandie saulė teka 4:34, lei
džiasi 6:42. Mėnuo teka 9:38 
vakaro.

HAVANA, Kuba, bal. 25. — 
Čia nusišovė turtingo biznie
riaus sūnus, Benito Lopez, dėl 
to, kad jo mylimoji pasakė jam, 
kad ji jo nebemylint!.

Kai mylimoji, Margot Anscu- 
me, sužinojo apie Lopezo nu
sižudymą, ji priėmė nuodų ir 
mirė.

Pranašauja smar k i u s 
žemės drebėjimus

FAENZA, Italija, bal. 25. — 
Bafael Be mitui i, žinomas italų 
seismologas, pranašauja smar
kius žemės drebėjimus, kurie 
turėsią šio mėnesio gale įvyk
ti įvairiose pasaulio dalyse, 
ypačiai Pietų Amerikoje ir pie
tų Europoje.

HAVANA, Kuba, 'bol. 25.
Iš Saintiago de Cuba praneša, 
kad kilus ten gaisrui krutamu- 
jų paveikslų teatre, du vaikai 
buvo besigrūdančių laukan 
žmonių negyvai sutrypti, o 22 
asmbns skaudžiai sužaloti.

Mahometonys Ind i j o j 
paskerdė 5 indusus

LONDONAS, bal- 25.—Dailv 
Mail gautd iš Karachi, Indijoj, 
telegrama sako, kad Jacoboba- 
de mahometonys užmušė pen
kis indusus, o kitus penkis su
žalojo. Skerdynių priežastis 
buvo užmušimas vieno mabo- 
metonių vaiko. Del jo nužudy
mo mahometonys įtarė indu
sus.

Katalonijos kunigų 
maištas prieš papą

Atsisako klausyti Vatikano įsa
kymo nevartoti kataloniečių 
kalbos

ROMA, bal. 25. — Politinės 
Vatikano sferos atsidūrė nė 
šiokioj nė tokioj padėty.

Ispanijos diktatorius Primo 
de Bivera, stengdamasis su
triuškinti autonominį judėjimą 
Katalonijoje, prieš kurį laiką 
kreipėsi į Vatikaną dėl para
mos. Vatikanas sutiko. Jis da
vė įsakymą Katalonijos kuni
gams, kad jie paliautų vartoję 
kataloniečių kalbą ir kad pa
mokslus sakytų ir katekizmo 
mokintų tik ispanų kalba.

Bet |katalom iečių kurtita',, 
ypačiai vienuolių ordenai, griež
tai pasipriešino ir, kaip pra
neša, atsisakė Vatikano įsaky
mo klausyti. Monsinjoras Pe- 
rez, slipriauso Ispanijoj Do
minikonų ordeno generolas, pro
testuodamas prieš Vatikano įsa
kymą, rezignavo dagi iš savo 
vietos.

Vatikano vyriausyfliė, gavus 
žinių apie kataloniečių kunigų 
maišią prieš apaštališkąjį sos
tą, labai susirūpino ir skubotai 
siunčia į Ispaniją keletą savo 
emisarų.

Prohibicijos šnipas pa
kliuvo už kyšių ėmimų

M<tLWAUKEE, Wis., bal. 25. 
— Federalinė žvalgyba suėmė 
čia federalinį prohibicijos šni
pą Ira Billingtoną, 35 metų am
žiaus, kaltinamą dėl ėmimo ky
šiui iš smuklininkų. Jis buvo 
suimtas kaip tik tuo metu, kai 
iš vieno graikų smuklininko, 
Petropolous vardu, jis ėmė $275 
kyšio.

Meksikoj rado dar še
šias piramidas

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
25. San Juan Teotihuacane, 
kuris yra apie 30 mylių nuo 
Meksikos Miesto, archeologai 
rado dar šešias senovės indė
nų piramidas, palaidotas 15 pė
dų aukštumo kalvose-

DU AUTOMOBILISTAI ŽUVO 
PO TRAUKINIU

EIJGHART, Ind., ibal. 25. — 
Netoli nuo čia traukinys užga
vo automobilį ir užmušė du juo 
važiavusiu vyru, Isaac Cox’ą ir 
Balphą Spenccrį.

Butlegeris bandė išsi
gelbėti dūmais;

nušautas
WASHINiGTONAS, bal. 25.— 

Policija nušovė degtinės kont- 
rabaiulininkij O. H. I-'iein injętį, 
21 metų amžiaus, kai jis, leis
damas durnų debesį, bandė au
tomobiliu pabėgti. Jo automo
bily rado 16 keisų degtinės. 
Flemingo kompanas, John Ste- 
vens, kuris išliko sveikas, tapo 
areštuotas. ' .

Judd — naujas Havajų 
gubernatorius

WAlSHINGTONAS, bal. 25.
Nauju Havajų salų gubernato
rium, Farringtono vietoj, ski
riamas Lavvrence M. Judd, ha- 
vajietis.

NUSIŽUDĖ RIEBIAUSIAS 
EUROPOJE ŽMOGUS

BUDIEPEŠTAS, Vengrija, bal. 
25. — čia nusišovė vienas mė
sininkas, Mathias «Stich, minė
tinas dėl to, kad jis svėrė 495 
svarus ir buvo laikomas rie
biausiu Europoj žmogum. Nu
sižudė dėl nepavykusios meilės. • *

Kellogg pas Velšių princą
LONDONAS, bal. 25. — 

Frank B. Kellogg, buvęs Jungt. 
Valstybių sekretorius, dalyva
vo pietuose pas Velšių princą, 
Anglijos sosto įpėdinį.

; Bilius leisti greičiau 
važinėti automobiliais

SPBIN-GFIELD, III., bal. 25-
Valstijos senatas priėmė ki

lių, kuriuo ii ii toinobiliams li>i- 

džiama kiek greičiau važiuoti 
miestų gatvėmis ir laukų vieš
keliais.

Jei bilius bus taip pat atsto
vų buto priimtas ir įeis galion, 
važiavimo greitumo ribos nu
statomos taip: per miestą, biz
nio distriktuose, nuo 10 iki 15 
mylių per valandą; rezidencijų 
distriktuose, nuo 15 iki 20, o 
už miesto nuo 25 iki 45 
mylių per valandą.

Jaunutė aviatorė ren
giasi skristi per Atlantą

BOO'SEVELT FIELD, N. V., 
bal. 25. — Jaunutė aviatorė, 
iMiss Elinor Smitb, 17 metų 
amžiaus, kuri skridimo ilgumu 
vakar prašoko kalifornietCs, 
Lx>uisčs •McPhetrklg'e, rekordų, 
išsilaikius ore 26 valandas ir 
25 minutes, dabar žada skristi 
per Atlanto vandenyną, iš New 
York o į Romą.

Britų parlamento rin
kimai—gegužės 20

LONDONAS, bal. 25. — M i- 
nisteris pirmininkas Baldwin 
oficialiai paskelbė, kad nauji 
visuotiniai rinkimai Anglijoje 
įvyks gegužės 20 dieną.

Didelis gaisras miestely
BOOKFOBD, 111., bal- 25. — 

Stratfordo miestely, netoli nuo 
čia, praeitą naktį siautė didelis 
gaisras, sunaikinęs keletą na
mų, javų elevatorių ir du va
gonu grudų.

HAVANA, Ku'l>a, bal. 25.— 
Jungtinių Valstybių ambasado
rius pulk. Judah išvyko namo, 
į Chicagą, atostogų.

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvoj moterys su 

kunigais, o vyrai su 
inteligentais

____________________ M 
'___________________________ 41

Latvijos Sidnio narys, p. 
Trasu n s kuris nesenai lankėsi 
Lietuvoje ir su kuriuo pasikal
bėjimas buvo įdėtas “L. Ž.”, su
grįžęs Latvijon, aprašo savo įs- 

|pildžius iš Lietuvos.
Be ko kita p. Trasuns gavos 

įspūdį, kad visi Lietuvos žmo- 
nęs pasiskirstę ^viem*grupėmis 
|— vienoj kunigai ir moterys, 
!kitoj vyrai ir inteligentai. Esą 
taip yra. ir luitgalijoje.

—

Kaunas vis tik tikisi 
įsitaisyti tramvajų

KAUNAS. — Balandžio 9 d. 
Kaunan sugrįžo burmistras p. 
Vileišis, kuris buvo užtrukęs 
Berlyne dėl derybų tramvajaus 
statymo reikalais.

Kaip teko sužinoti, derybose 
buvo svarstomi konkretus klau
simai: aptaria statymo planas, 
tartasi dėl sumos ir dėl išmo
kėjimo sąlygų, perimant tram
vajų savo žinion.

Esą miesto savivaldybės su
darytų plrnų įvykdymas reika
lingas bus apie 7 milionus litų.

Derybos bus tęsiamos atei
nančią savaitę Kaune, kur at
vyks suinteresuotų firmų atsto
vai.

Planuoja konkurenciją 
Klaipėdos uostui

RYGA. — Čia gauta žinių, 
kad vienas Rytprūsių delegaci
jos, nuvykusius Maskvon, tiks
lų yra noras nukreipti SSSR 
tranzitą per Karaliaučiaus uos- 
tą.

Jei delegacijai pavyktų su 
SSSR susitarti, lai butų suda
rytas nemažas nuostolis Pabal
tijo valstybių uostams.

Iš Varnių į Braziliją
KAUNAS. — Kauno karo 

komendanto nutarimu buvę iš
tremti į Varnių koncentracijos 
stovyklų kauniškiai Petras Va
lentas, (iiršas Anručikas ir Au- 

gdstas Paladis jau paleisti, šio
mis dienomis jie grįžo Kaunan. 
Iš jų du pirmieji tuoj išvyksta 
į Braziliją.

Badas Lietuvoje
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 į 5 ar 10 dienų.

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

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienas” atlankė 
keliauninkai

Natanas ir Pundelis Rubenai 
eina per pasauli pėsti ir ke
liaus dar iki 1932 metų.
Natanas* ir Zundclis Birbe

nai, keliaujantys pėsti per pa
saulį, yra Lietuvos piliečiai, 
paeinantys iš Kauno.

Kauną jie apleido 1927 me
tais. Iki šiam laikui sjjėjo jau 
aplankyti Latviją, Estiją, Suo
miją, Sovietų Rusiją, Turkiją, 
Italiją, Frdnciją, Belgiją, Ho- 
landiją, ir pagalios pasiekė A- 
meriką.

Amerikoje jie atplaukė šiuos 
žymiesnlii^s miestus — New 

Yorką, Ph'iladelphią, Washing- 
toną, Pittslburghą, Clevelandą, 
Detroitą ir dabar pasiekė Chica- 
gą, kur mano pabūti kokį mė
nesį laiko ir pasilsėti.

Chicagą apleidę, jie keliaus į 
San Francisco, toliau — į Ja
poniją, Chiniją, Australiją, Af
riką, Egiptą, Palestiną ir Is
paniją. Iš čia patrauks į Ang
liją, paskui į Vokietiją ir pa-

žurnalistas, žinąs astuonias kal
bas, matęs ne mažai svieto. A- 
čiu tokiam prisirengimui, kelio
nė jam darosi lengvesnė.

Lietuvos keliauninkai te- 
eiaus pareiškė, kad jie neturė
dami tokio prisirengimo kelio
nėms, kokio turi minėtas fran- 
euzas, atliks tą kelionę į pen
ktus metus, nors jie žino, kad 
ji bus sunkesnė jiems, negu 
Prancūzui.

Šiandien jie yra perėję dau
giau, kaip 11,000 kilometrų. 
Kelionės galas dar toli, vienok 
jie tikisi ją atlikti. Iki šiol ke
liauti sekėsi gan gerai. Visur 
juos sutinka draugingai ypač 
sportininkų kliirbai ir organi
zacijos. Jos priima juos, jos 
prigel'bsti finansiniai; neatsisa
ko pagelbėti ir privačiai asme
nys.

Keliauninkai, nors žydų kil
mės, gražiai ir Kuosai kalba lie
tuviškai. Kiekvienas jų turi 
jau keletą dešimčių įvairių kry
želių, ženklų ir ženklelių — tai 
vis ženklai to ar kito kliubo, 
tos ar kitos šalies valdininkų 
išduoti.

Chicagoje yra keletas lietu
vių sporto kliubų. Gal būt tas 
ar kitas šių. kliubų turės susi
rinkimą kol dar Lietuvos ke
liauninkai viešės Chicagoje. 
Rodosi, butų gerai duoti žinią 
keliauninkams apie susirinki-| 
mą. Jie, atsilankė j susirinki
mą, galės papasakoti įdomių 

--p dalykų taip apie savo kelionę, 
ke- aP*e sl)orttl Europoje.

ta, 
per

galios sugrįš Lietuvon.
Jų kelionės ypatybė yra 

kad jie eina pėsti. Žinoma, 
juras nepeibrisi, jas tenka 
liauti laivu. Bet sausažemiu I
jie keliauja pėsti. Viso jie tu-j 
ri pereiti 40,000 mylių ir nei 
ilgiau, kaip į penkerius metus.

JePJie atliks kalbamą kelio
nę nurodytomis sąlygomis, tai 
gaus iš Lietuvos valdžios pri-

Cicero
Linksma naujiena lietuviams, 

ypač S. L. A. nariams

Aibu keliauninkai yra dar jau- Į 
ui vyrai, bet jau atitarnavę pagalios čia susilaukėme naujos 
Lietuvos kariuomenės pareigas. Susivienijimo Lietuvių 
Kaip kilo mintis pas juos pasi- koje kuopos — 301 kuopos. Be
leisti šion kelionėn? 1 igį to geriems lietuviams yra

ši mintis pas juos gimusi dėl džiaugsmo, o vadinamiems “pro- 
tulo l'rancijos sportininko 
reiškimo, kad jisai pėsčias 
keliausiąs pasaulį j šešius 
tus. 'lasai sportininkas

Po ilgų vaidų ir neramumų

Ameri-

pa
ti p- 

ine- 
yra

gresyviams”, tiesiog sakant, 
Maskvos garbintojams tatai yra 
didžiausias smūgis ir širdies 
graužimas.

Jie jau išliejo kibirus gailių 
ašarų savo komisariškoj gazie- 
toj, priplepėjo visokių niekų; 
tarpe kitų apkaltino Susivieni
jimo organizatorių p. A. Žuką 
ir Centro valdybą, taipgi ir vi
sus kitus už tokį “šposą.”, kad 
neatsiklausus komunistų buvo 

nauja kuopa.
❖ * \

ir kaip tai atsitiko? 
žino, kad trejetas me-

sutverta

Spnclalifltaa gydyme chroniškų Ir naujų li
pi. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti. atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas išcgzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi
imti u jus gydyti, sveikata jums augryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys po 
galutino iftėgzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Btvd^ netoli State 

Kambarys 1016 . 
Imk elevatorių^, 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:3,0 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 rrtr ’ki 1 po pietų.

St.

po

JOE SMILGIS
Pirmos klesos Duco Male- 
vojimas. Geriausias auto

mobilių taisymas
Musu pataisytas jūsų automobi
lius išrodys kaip naujas.

4642 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 4501 
CHICAGO

Kodėl 
Jau visi 
tų atgal musų ramioje S. L. A. 
194 kuopoje susisuko lizdą ko
munistai. Jie išmetė iš valdybos 
senus užsitarnavusius S. L. A. 
veikėjus ir pradėjo šeimininkau
ti kuopoje savaip.

Jau senai ramus kuopos na
riai susirinkimų nelankydavo. 
Paklausti, kodėl neateina Į susi
rinkimus, jie atsakydavo daug 
maž taip: girdi, ką mes ten ei
sime jūsų peštynių klausytis. 
Tokia padėtis negalėjo ilgai tęs
tis. Visur Susivienijimas bujo
ja, jaunuolių kuopos tveriasi, o 
pas mus keliolika susiorganiza
vusių komunistų iki šiol trukdy
davo rimta darbą.

Taigi susirašė dvylika geros 
valios lietuvių ir pareiškė Cent
rui, kad jie norėtų tapti Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
nariais, bet nenori stoti ton kuo- 
pon, kur viešpatauja neramu
mas, puolimai, partyviška dik
tatūra. Centralinė Susivienijimo

DYKAI
šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hammer 
Bros. Whitc I>ead.
Valspar Varnish Keras iš Jau
ko ir vidaus 
galionas ..............
Stoginė popiera 3 
na ir žalia 
rolė .......................

$4.98 
pi v, raudo- 
$1.98 

Pure boiled Linseed... QQp 
OiL galionas .............. OOU

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St. 

Lafayette 4689 
PRISTATOM VISUR

valdyba tai girdėdama ir turė
dama omenėje organizacijos ge
rovę, matė reikalą duoti čarte- 
rį naujai kuopai. Ir padare labai 
protingai.

>lt * >!= «

Dabar visi, kurie nėra paten
kinti komunistų šeimininkavimu 
senojoj kuopoj, gali apleisti tą 
kuopą ir persikelti į naują. 
Naujoji kuopa jau yra pilnai 
susitvarkiusi, susirinkimus lai
ko pas p. Lukštą. (15-ta gatvė 
ir 49 avenue) kiekvieno mėne
sio antrą trečiadienį. Sekantis 
šios kuopos susirinkimas įvyks 
gegužės 8 dieną.

Čia yra plati dirva Susivieni
jimo darbuotei. Tad linkiu nau
jai kuopai ir jos valdybai ge
riausios kloties darbuotis Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
labui. Norėtųsi patarti naujai 
kuopai neįsileisti savo tarpan 
triukšmadarių 
tojų.

The English Column ■■ . ’r i • •
V .,—  ■ lf  —i 

Marųuette Murmurs
Premier Dance Hugė Success

Maskvos garbin-

❖ *
kuopos valdybos

*
Naujos 301 

sąstatas yra toks: pirm. Anta
nas čekatauskas, pirm, padėjė
jas D. J. Diržius, nutarimų rast. 
Antanas Tumavich, finansų 
rašt. Juozas Kuzmickas, ižd. 
Vladas Lukštą, iždo globėjai 
J. Dargis, P. Peikajr A. J. Rin- 
dokas, maršalka K. Kairis.

Senas S.L.A. narys.

Babravičiaus 
Koncertas

Ateinantį sekmadienį, bal. 28 
d., Lietuvių Auditorijoj, garsus 
musų tenoras, Juozas Babravi
čius, duos paskutinį šį sezoną 
koncertą.

Žiema praėjo, pavasaris tuoj 
baigsis; su pavasariu baigsis ir 
parengimai. Taigi bus malonu 
išgirsti dainuojant musų favo- 

Po to 
Gal 
gy- 
Aš.

ritą Juozą dar kartą, 
gal negreit išgirsime jį. 
tik ateinančią žiemą, jeigu 
vi busime. Busiu ir

“Bailus Daktaras”
Balandžio 21 d. “Birutė” pa

statė scenoje komiškai operą 
“ Bailus Daktaras.” Viskas iš
ėjo kuopuikiausia: vaidino ge
rai, dainavo irgi gerai.

Bet gaila, kad publikos buvo 
neperdaugiausia. Kodėl publi
ka mažai lanko gerus parengi
mus? Ar skelbimai nepasiekia 
jos, ar kas kitas? Žinoma, kad 
ne skelbimai ir ne rėkiama kal
ta. Kaltinti publiką dėl nesilan
kymo į savo parengimus gal ir 
neišpuola, bet yra faktas, kad. 
tie patys žmonės, kurie neat
ėjo į “Birulės” parengimą, ar- 
ma namie sėdėjo arba kur nors 
pigios rųšies teatre. Daug 
žmonių neišgali eiti į kiekvieną 
parengimą.

Aš rašau šiuos žodžius dėl 
to ,kad žinau, jog keli asmens 
mano akyse pasakė: “Kam aš 
mokėsiu du doleriu, kad galiu 
už t’ifly cents matyt good 
sho\v.”

Taip, tai taip, bet - “show” 
galima pamatyt ir už 10c. Mes 
turėtum labiau remti savo 
lės ir kury bos darbuotojus, 
v i n Ii jų pastangas, idant 
galėtų pilnai parodyt savo
bumus ir pasišventimą menui.

“Birutė” yra meno draugija. 
Ji iš to neturi sau jokio pelno, 
apart dvasinio.

“Birulę” reikia remti.
I’adauža.

Lašt Thursday Eve, April the 
18th, the Marųuette Club in 
eonjunetion with the Universal 
Lodge, groups 260, and 344 res- 
pectfully of the S. L. A. staged 
their premier combined dance 
at the Palace of Pleasure Ball- 
room. As predieted, East Side, 
West Side, North Side, South 
Side, even outlying suburbs at- 
tended in overwhelming num- 
bers, packing the Ballroom to 
the doors and necessitating the 
ūse of an emergency wardrobe. 
The record crowd was acknow- 
leged to be the largest ever 
assembled under the roof of 
this Ballroom and that, mind 
you, on a Thursday avė. Despite 
the direst of forebodings from 
King Pluvius prior to the dance 
he behaved himself admirably 
well much to our relief.

The individual members of 
both organizations extended 
themselves to their utmost in 
making tljiiš sočiai entreprise 
the success that it turned out 
to be and feel well revvarded 
for their labors. Member and 
guests alike will remember for 
many a summer to come the 
manner in which the inimitable 
Bob Peary and his nine Royal 
Blues reeled those sparkling 
tunes for when Bob saw the size 
and character of the erowd he 
was deeply moved with joy and 
proceeded to turn i n the best 
performance of his career. 
Those boys were good and they 
really enjoyed playing for us.

Those in attendance were 
afforded an unusual opportun- 
ity of mingling with some of 
the more prominent Chicago- 
ans. Among those to grace our 
little sočiai circle were Mr. Žu
kas. Central S. L. A. Organ- 
izer, .Mr. Gribas, prexy of Gr. 
260 and Mr. Stungis, prexy of 
the Sixth S. L. A. District. 
Michael Juozavitas, the hand- 
some pianist had a deuce of a 
time eluding a persistent horde 
of pretty debutantes. His only 
coinpetitor was s o m e w h a t 
handicapped no other than Joe 
Kaulas, Univenįal prexy who 
was forcibly dissuaded from 
donning the Prince Albert by 
his gang the eve of the Dance. 
Such luck with all those su- 
sceptible debutantes to dazzle.

We are especially grateful 
to the “Birute” for postponing 
their rehekrsal scheduled for 
that evening so as not to con- 
flict with our dance. Very con- 
siderate and we certainly will 
not neglect an opportunity to 
do as much for them some day. 
Various other organizations 
also merit our thanks. Among 
those represented were the 
Lithuanian Studente Associa- 
tion of America to whom we 
pledged our support of their 
May Frolic at the Stevens. 
Then there were the Cicero 
K. of L., the Victory Stars, 
Marųuettc K. of L., Hamlet 
Club, Normai Clippers, Chica
go Cardinals. the Hi Y. Club 
of Joliet, the Kappa Alpha Phi 
and the Lindblom Thirtecn 
Club.

The S. L. A. narrowly mis- 
sed losing a paying member 
when Ann Buckingham lošt 
herself in the wilds of 63rd St. 
with the Marųuette Club roses. 
The Universals strutting about 
with carnations in their lapels 
aroused the envy of Marųuette 
and made them furious. A 
searching expedition finally 
located the tardy one. Rumor 
has it that she was polishing 
up on her bowling for the 
forthcoming mateh with the 
Victory Stars.

Seems that the Rusgis boys 
practically handled the floor 
work alone, four of them 
Charles, Bilh Brownc and Char
les Jr., worked likę madmen 
in the wardrobe with milady’s 
wraps while the Adonis of 
them all, Anthony, was sta- 
tioned at the door.

Our vice-president Alice Bc- 
nett seemed to have taken re- 
ligion, refraining from eutting 
up her usual capers, būt then 
again wasn’t that her dad and 
mothcr sitting in the corner 
— oh well.

Those that didn’t enjoy 
themselves, 1 believe were de- 
cidedly in the minority and 
had no one būt themselves to 
blame. Wonder if there štili 
are readers of these columns 
who do not yet belong to the 
S. L. A.? One who does not 
belong to some organization is 
likę a man without a country. 
The Marųuette Maroons are 
eontinually on the go, for this 
dance is būt the first of many 
good times which are looming 
up on the horizen. We invite

you to take an active part on 
our Baseball, Tennis, Golf and 
Track teams this summer.

Anthony Royce
Chairman Combined 
Dance Committees.

Biblijos Studentai
Kalbės per radio

Nedelioj
Balandžio 28 d., 1929

iš stoties W-0-R-D
I

202 meters, 1480 kilocykles

Pradžia lygiai nuo 2 vai. iki 4 
po pietų (Eastern time). Bus 
malonu pasiklausyti linksmos 
muzikos, giesmių ir kalbų. Kal
bės Naujadienis su šviesanešiu.

dai
ga i- 
jie 
ga-

Didelis viešas atidarymas Chernausko 
pavasarinių piknikų daržo

NEDELIOJ, BALANDŽIO 28 d., 1929
79th and Archer Avė.
Justice Park, III.

Visi lietuviai ir lietuvės esate kviečiami dalyvauti šiame iškil
mingame atidaryme daržo ir pasigrožėti gamtos grožybe, čia pats 
yra žydėjimas vaisinių medžių ir kvepėjimas pavasariniu kvietkų. 
Apart to visko dar bus duodama visiems dovanai “clam chovvder” 
ir dar bus didelė dovana duota už tam tikrus pasižymėjimus: 7 
pasažieriu Buick Sedan. Todėl visiems verta dalyvauti šioje iškil
mėje be skirtumo religijos ir politiškų partijų, neskiriant nė Pa
dalų. GEO. t HERNAUSKAS.

Probably the most occupied 
personage I’d say was Anthony 
Sehnukas our talented baseball 
piteher. A’ conservative estim- 
ate reveals that he sold some 
thirty-five tickets to giri chums 
each of whom was promised a 
dance. Alas! Peary could only 
insert twelvc numbers. As a 
result many a sad heart trudg- 
ed its way wearily home. For- 
give him girls, for he probably 
worked the hardest of all to 
make this dance the success 
that it was. Lefty sold sixty- 
two tickets in all, which is 
([uite an achievment ąs any one 
will attest who ever made an 
effort to sėli dance tickets, būt 
then again, I could have easi- 
ly sold a hundred if I had his 
pretty blue eyes. Really though 
folks, a great deal of credit 
is due to this young chap for 
it’s boys likę him who are 
boosting the S. L. A. to the 
skies these days. Incidentally 
he is only twenty-one and oh, 
so demure.

A spell of gloom hung over 
the Marųuette group, because 
of the inability of Elizabeth 
Shadbar to attend. She sus- 
tained a serious leg injury 
some time ago and is now in 
a physician’s care.

Kentėjo 8 mėnesius
Buvau iškentėjęs 8 mėnesius nuo 
nevirškinimo ir surugusiu vidu
rių, kuomet pabandžiau Trinerio 
Kartųjį Vyną. .Jis stebėtinai man 
pagelbėjo. Dabar be jo neapseinu.

Herbert Curry,
2517 W. Madison St., 

Chicago, III.

Tėvas Buvo 
Pikčiurna

Nevirškinimas gali atšaldyti vaikų meilę
Tėvas, kurio viduriai netvar
koj, dažnai bara ir muša vai
kus be reikalo. Jei jis žinotų, 
kaip giliai įsėda tas į vaikų 
atmintį, tai jis pasirūpintų 
savo nevirškinimu. Jei tėvas 
tavo vaikų yra auka vidurių 
trubelių, tai paragink jį prieš 
valgį išgerti Trinerio Kartaus

TRI NĖR S 

BITTER 
WINE

^nįįįfr

Gili’.** 
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f ....... f
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Juozo Babravičiaus Koncertas
Lietuvių Auditorijoj,

Nedėlioj, Balandžio 28 d., 1929 m
8:30 vai. vakare (naujuoju laiku)

PO KONCERTO ŠOKIAI.

Vyno, malonaus toniko iš 
Kalifornijos Vyno, kąskaros 
ir gydančių žolių.’ Tėmyk po 
to atmainą — greit sugrįžta 
geras ūpas ir apetitas. Bul
vės ir kiti krakmoliniai val
giai greit pasiduoda. Visose 
aptiekose $1.25.

DyKaikBandymo
Bonka

Pasiuskit Jos. Triner Company, ] 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, 
dėl nemokamo sempelio.
Vardas
Adresas
Miestas

Pastebėtina 
Rugynė Duona tuo gar 

siuoju Belgijos receptu

patiks pagerinimas—-malonus, 
apynių skonis—Belgijos val-

Valst.

malIhop

J u in s 
šviežias ... _ .
stiečiai įdeda jį į rųgyrtę duoną—varto- ĮLS*-,**’**“-*'^—^ 
darni inoltą ir apynius. Jus gausite tas *t***«*w^^**f^ 
pačias pasekmes iš šviežių apynių skonio, 
išlaikyto patentuotu VVennersten metodu._______ O

WENNERSTEN$ f f RICH MALT EXTRACT W

Specialė Vasarinė 
Ekskursija i

LIETUVĄ
Išplaukia didžiausiu 

pasauly laivu

LEVIATHAN
. (per Cherbourg)

Išplaukia iš New Yorko GEGUŽES 25 d.
Štai yra proga praleisti smagiausius vasaros mėnesius savo tėviškėje, 
aplankant savo gimtąsias malonias vietas, mylimus gimines. Jus ke
liausite^ milžinišku vadovaujančiu United States Line laivyno laivu, 
visame pasaulyje pagarsėjusiu puikumu savo maisto, įrengimu ir pa
silinksminimais.
Viskas bus pilnai prirengta iškalno transportacijai jusu partijos ir 
taipjau bagažo pilnai iki jūsų kelionės vietos Lietuvoj.

PIRKITE ROUNI) TRIP TIK1ETUS
Del pilnų žinių kreipkitės prie

JOHN J. ZOLP
455V9 So. Paulina St., C hicago, III.

smulkmenas nuo savo vietinio laivakorčiųArba .jus Kalite Kauti visas 
agento, arba rašykite tiesiai

United
110 So. Iharborn St., Chicago. ’ > Broad" 'y, N<
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Tarp Chicagos L Lietuvių
Jaunoji Birutė

Šj vakarą 8:30 vai. įvyksta 
Jaunosios Birutės tėvų susirin
kimas Mark White Sųuare Lib- 
rary kambaryj. Prieš tėvų su
sirinkimą Jaunosios Birutės na
riai turės lietuvių kalbos pamo
ką, o vėliau bus žaislai ir dai
nos. Pamoka prasidės 6 vai. vak.

Visi nariai ir tėvai prašomi 
atvykti l^iku. Nauji nariai gali 
prisirašyti per kiekvieną pamo
ką. —Valdyba.

Susirgo F. Ska
marakas

Padaryta sunki operacija

Vakar, t. y. balandžio 25 die
ną, drg. b'. Skamarakui pada
ryta operacija gerklėje. Ope
racija buvo labai sunki. Ją 
padaryti ėmė net trys valan-

. ■—  —- . ■ —-

Pianai-Radios
Išpardavimas
Korporacija likviduoja 
yVarehousę, kad sumaži
nus išlaidas. Kainos atpi

gintos Radio ir Pianų.

ši Brunswick Radiola, 6 tūbų, 
gražus kabinetas, superheadrodi- 
ne, su viskuo, nieko daugiau ne
reikia pirkti, $69

Brunswick R. Radiola,

’žA:.ctubų’......... $59
Atwater Kent, 7 tūbų, CCfl 
modelis 42, už ...............
l'ada, 7 A. ('. tūbų, gražus kabi
netas, su viskuo, COC
už .................................  >00
Steinite, 7 A.C. tūbų, COO 
su viskuo už ..................
Freshman, G.A.C., su vis- CCQ 
kuo, gražus kabinetas
Majestic 71 su dynamic CZ ”1 Q7 
speakeriu, su viskuo už v I v I
R. C. A. Radiola 33, $77
Spartan, 8 tūbų, 79 A, dynamic 
speakeris, gražus Wal- C1OC 
nut kabinetus, už .......M* I
Atwater Kent modelis
8 tūbų .............................. 4>OO
Victor 7-11, Orthophonic Victro- 
la ir Radiola, $165

Gražus naujas grojiklis pianas, 
kainavo $550, dabar $195
Gulbransen Registering Pianas,

užrl{s.$500: $295
Kiinbal grojiklis pianas $185
Stark grojiklis pianas, C7Q
už ....................................... i.. ■ O

Garantuojame ir duodame leng
vais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

dos laiko — nuo 9 iki 12 va
landos.

Drg. F. Skamarakas guli li
goninėje, kuri randasi 59-toj 
gatvėje, vienas blokas i rytus 
nuo Cottage G rovė Avė.

Norėdami gauti platesnių in
formacijų, draugai gali atsi
klausti pp. :Slk aram akų šeimy
nos, 6829 Calumet Avė., tel. 
Triangle. 3176.

Butų gerai, kad draugai at
lankytų ligonį. Ligoniams lan
kyti valandos yra šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 2 iki 3 
valandų po pietų. V. Poška.

South Side
Įdomaujantiems nekilnojama 

savastimi

Dahlgreen ir Nelson, kontrak- 
toriai namų statytojai, laikan
tys ofisus adresu 6211 South
Damen Avė., turi tokių bunga- 
lovų publikai pasiūlyti, kad jų 
sąlygos išrodo kas nors visai 
naujo. Turėdami milžinišką 
pirkimo pajėgą, jie gali pasiū
lyti lietuviams geriausius tro
besius už visai žemą kainą. 
P-nas Dahlgreen vakar, tarpe 
kita ko, pareiškė, kad kiekvie
nas lietuvis, kuris ieško namų 
pirkti arba mano statyti sau na
mus, gerai padarytų, jeigu at
eitų pas jį pasitarti. Jisai, p. 
Dahlgreen, padėtų jam be jo
kio atlyginimo pasirinkti na
mams stylių, patartų finansi
niuose klausimuose ię pagelbė
tų visuose reikaluose, surištuo
se su namų statyba; taipgi, kad 
kiekvienas asmuo galėtų pama
tyti ir apžiūrėti trobesius, ku
rie jau yra pastatyti prie 106 
ir Racine gatvių.

PARDAVIMUI
Vienas iš didžiausių bargenų, 

kada pasiūlytas. 520 akrų far
ma—-240 akrų dirbamos žemės. 
Viskas aptverta pinta dratine 
tvora. Pilnas setas farmų tro
bų. Barnė dėl 100 gyvulių, į- 
rengta su loviais. Trys silos. 
Du pagyvenimai. Elektros švie
sos. 30 melžiamų karvių. 7 te
lyčios, 9 arkliai, 2 jautukai, 
kiaulės, vištos. Kuliamoji ma
šina, bainderis, plaunamoji, šie
no presas, 2 šieno krovėjai. 2 
gang plūgai, pavieni plūgai, 
bulvių kasėjas, bulvių laistyto
jas, pašaro piaustytojas, gir
nos, trokas, 2 traktoriai, Koh- 
ler elektros gamintuvas, De La
vai elektrikinis pieno separa
torius ir kitos mažesnės maši
nos. Farma yra prie Federa
linio Vieškelio ir yra skaitoma 
geriausia farma šiauriniame 
Wisconsine. Del kainos ir są
lygų rašykite M. A. SIIARKA. 
Hhinelander, Wis.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Turkiškos, Rusiškos 
Sutfarinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

I

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
NedSliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552. 1

—T-

Roseland
Dabar jau aišku

Šioje atokiau nuo Chicagos 
esančioje lietuvių kolonijoje 
pasižymėję yra du lietuviai ko
munistai.

Žinote, pasižymėti galima į- 
vairiais budais. Šarkis, pavyz
džiui, kumščiomis pasižymėjo; 
vienintelis lietuvių pranašas ir 
tyros religijos apaštalas — sa
vo barzda; kiti vėl 
išmintimi, ir tt.

Minėti g'i du komunistai jau 
pasižymėjo ir dar 
mi... nesąmonėmis, 
nonsensu, kad net 
absoliučiai niekuo 

turtu,

vis atsižy- 
lr tokiu 

ramiausias, 
neįdomau

jąs žmogus, ir jis turi atkreipti 
dėmesį j minėtus du komunis
tus, vienas kurių yra komisarų 
gazietos korespondentas, o ki
tas jų spykeris.

Ne stebėtina todėl, kad vie
tos gyventojai jau kurį laiką 
įdomauja, kokiu bildu tie du 
komunistai įgijo tokių nesąmo
nių-

Dalbai* jau tas klausimas iš
rištas, ir turiu garbės paaiškin
ti ji visuomenei.

Matote, 1927 ar 1928 metais 
du Chicagos komunistai paju
to, kad su jų smegenimis da
rosi kas lai “wrong.” Jie todėl 
nuvažiavo vidurmiestin. į ligo
ninę, idant daktarai specialis
tai pataisytų smegenis.

Gerai. Daktarai komunis
tus išklausinėjo. Jie tuojau 
suprato, kad komunistų sme
genys pakrikusios. Bet po sto
rais komunistų galvų kiaušais 
negalėjo įžiūrėti, kodėl smege
nys pakrykilsios ir kurioj vie
toj. Taigi daktarai nutarė, da
ryti operaciją.

Nutarta, padaryta. Daktarai 
pravėrė galvas, išėmė smege
nis ir nusinešė jas į laborato
riją ištirti. Tuo laiku musų ko
munistai atsipeikėjo iš gasų 
veikmės, atsikėlė ir išėjo- La- 
baratorijoj gi daktarai, išvar- 
tę ir išnagrinėję smegenis, ra
do, kad jos taip pakrikusios, 
jog nieku budu pataisyti jų ne
galima. Atnešė jas atgal i ope
racijos kambarį., gi, žiuri, kad 
komunistų nebėra!

Sukruto daktarai ieškoti ko

GARSINKITeS “NAUJIENOSE
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

1739 So. Halsted Street

Blue Ribb on 
MaltExtract U. S. Laivu GEORGE WASHINGTON

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGICIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

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

Gegužio 22d., 192£
Tai bus smagiausia kelionė iš visų buvusių. Kurie no
rite turėti smagių kelionę, kreipkitės tuojaus i “Nau
jienas”. Mes parūpinsime visus reikalingus dokumen
tus. Parduodame laivakortes ir ant visų kitų laivų.

munistų. Daivė žinią policijai, 
policijos skvadai per naktį va
žinėjo, bene užtiks kur nors 
besniegei) ių komunistų. Ale 
šie dingo, kaip akmuo vande
nyje.

llgianiui šis incidentas buvo 
užmirštas, kaip daugelis kartais 
dar svargesnių dalykų užmirš
tama. Bet ve, lietuviškų ko
misarų gazietoje pradedą ro
dytis nesąmonių pavydale “ži
nių iš Roselando”, — tokių 
nesąmonių, kokių normalė gal- 
va niekuomet neišmislys. Pasi
rodo ir “kalbėtojas,” kurio spy
riai panašus “žinioms iš Rose
lando,” telpančioms komisarų 
gazietoj, kaip du vandens lašai 
vienas kitam.

Vietos gyventojai ima klau
sinėti vienas kito, kaip gali tie 
du komunistai tiek visokių non
sensų pripliaukšli. Well, šio
mis dienomis patirta, kad ko
misarų “spykeris” ir “redak
torius” yra tie du vyrai, kurie 
1927 ar 1928 metais išėjo iš 
ligoninės be smegenų. Pikiu, 
kad dabar bus aišku, kodėl jie 
taip daug visokių nesąmonių 
pripliauškia.

DREBIŲ DEZAIN1NIMAS 
Atneša gerą algą.

Išmokite dezaininti ir pasi
siūti gražiausius drabužius 
dei savęs ar dėl uždarbio. 
Musu asmeninis mokinimas 
greitai prirengs jus gerai 
vietai. Diplomai išduodami. 
Rašykite dėl knygutės.

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

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis.

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

ualiiy , 
in every ouncej

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 
LIETUVON

Šiems dviems komunistams, 
beje, buvo pasiūlyta atsiimti 
smegenis, kurios dar tebėra'li
goninėje alkoholyje pamerktos 
— kad nepasmirstų. Bet ko
munistai atsisakė priimti jas. 
Girdi, be smegenų jiems, leng
viau galvų ant pečių nešioti.

Roseland ietis.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Iniurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieki) 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu gerą 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEBKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Gėles Apie Namus 
Ir Namuose

Visokie gražus medeliai 
pigiomis kainomis.

Šviežios skintos gėlės 
kiekvieną rytą.

Atsilankykit pas mus.

MARIE’S 
Flower Shop

4712 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 0038

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
Rengiama visų Amerikos Lietuvių laivakorčių agen

tų Ekskursija tiesiai
Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Laivu “LITUANIA”
GEGUŽĖS 18 DIENA, 1929 M.

Garbes dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis 
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
iŠanksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės j Baltic Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informa
cijas, taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.
Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsted St., Chicago.
Central Mfg. District Bank, 1112 W. 351h St., Chicago.
S. L. Fabian & Co., 809 W. 35th St., Chicago, III.
Lithuanian News Publishing Co., 1739 So. Halsted Street, 

Chicago.
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd St., Chicago.
V. M. Stulpinas, 3355 So. Halsted St., Chicago, 111.

- Universal State Bank, N. W. Cor. So. Halsted & 33rd St., 
Chicago.

John J. Zolp, 4559 So. Paulina St., Chicago.

A. A. Appanaitis, Westville, III.
Thos. Baron, 818 Lincoln St., \Vaukegan, III.
Paul Molis, 1730 — 24th St., Detrbit, Mich.

XXX
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago
IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš JVEW YORKO
“POLONIA”  May H I 
“LITUANIA”  May 18 I

“ESTONIA” ...........May 29
“POLONIA” .......June 12
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PAJAMŲ MOKESNIAI

Nuo didžiojo karo Amerikoje įvesta federaliniai 
mokesniai nuo pajamų, kuriuos moka kiekvienas gyven
tojas, uždirbąs per metus tam tikrą sumą pinigų. Tais 
mokesniais padengiama karo skolos.

Bet dabar rengiasi įvesti pajamų mokesnius ir 
Illinois valstijos legislatura. Valstijos senatas šituo 
tikslu jau priėmė atatinkamų įstatymų. Iki šiol valstija 
be tų mokesnių apsieidavo, tai kam jų reikia dabar? 
Tur būt tiktai tam, kad politikieriams butų daugiau 
grafto.

DVASIŠKIJA IR MOKSLAS

Bostono kardinolas O’Connell neseniai pareiškė, 
kad prof. Einšteino reliatyvumo teorija tai tiktai prie
danga bedievybei. Tai yra typinga dvasiškio ataka prieš 
mokslų. Bostono kardinolas nebando įrodyti Einšteino 
teorijos klaidingumų, bet jisai smerkia jų, pats kartu 
prisipažindamas, kad'jisai jos nesupranta.

Tokiu pat budu dvasiškija praeityje atakuodavo 
mokslininkų teorijas apie tai, kad žemė sukasi aplink 
saulę, taip pat teorijas apie pasaulio atsiradimų, apie 
žmogaus kilmę ir t. t. Jeigu kunigai šiandie turėtų sa
vo rankose valdžių, kaip kad jie turėjo jų inkvizicijos 
laikais, tai tokiems “bedieviams” Einšteinams tektų pa
ragauti ir kalėjimo arba ko nors dar aršesnio.

Tiesa, kad ne visi dvasiškiai yra priešingi mokslui. 
Jų tarpe atsiranda ir protaujančių, šviesių žmonių. Bet 
dalykas tas, kad prieš kardinolų nė vienas jų nedrįsta 
pakelti savo balsų, nors jie ir da taip nesutiktų su jo 
pareiškimais.

DIDELIS SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS DANIJOJE

Pirmas šių metų rinkimų mušis Europoje jau įvy
ko, ir jo pasekmės pilnai patvirtina išreikštų “Naujieno
se” nuomonę, kad 1929 metai nesuteiks džiaugsmo re
akcininkams. i -

Užvakar buvo renkamas naujas atstovų butas Da
nijoje. Telegrama iš Copenhageno praneša, kad tuose 
rinkimuose socialdemokratai laimėjo stambių pergalę. 
Jie pravedė 8 atstovus daugiau, negu turėjo senamjam 
parlamente; o konservatoriai prakišo 6 vietas. Kartu su 
konservatoriais prakišo 3 vietas ir agrarų (valstiečių) 
partija, kurios vadas Madsen-Mygdal yra ministeris 
pirmininkas. Vieną vietą laimėjo radikalai.

Senojo atstovų buto sąstatas buvo toks: 47 agrarai, 
30 konservatorių, 16 radikalų, 53 socialdemokratai ir 4 
atstovai įvairių smulkių grupių. Sulig žinia apie dabar
tinių rinkimų rezultatus, naujamjam parlamente bus 61 
socialdemokratas, 17 radikalų, 44 valstiečiai ir 24 kon
servatoriai (mažųjų grupių tiek pat, kiek pirmiau). Ka
dangi Danijos atstovų butas susideda iš 150 narių, tai 
socialdemokratai kartu su radikalais dabar turės aiškių 
daugumų, ir todėl reikia tikėtis, kad naujos valdžios 
priešakyje vėl atsistos socialdemokratų vadas, Theo. 
Stauning.

Rinkinių kova buvo vedama nusiginklavimo klau
simu. Danijos socialdemokratai stojo už tai, kad kraštas 
visai panaikintų armijų, palikdamas tiktai ginkluotų 
pasienių sargybą. Gi konservatoriai ir agrarai reikala
vo ginklavimosi didinimo. Žmonių balsavimas parodė, 
kad Danija pritaria socialdemokratų pozicijai.

Na, o kaip pasirodė šiuose rinkimuose komunistai, 
kurie apsiputodami šaukia, kad tik jie vieni esą tikri 
darbininkų prieteliai ir nusiginklavimo šalininkai? Jie 
visai ^nepasirodė, nes, kaip matyt, nė vienas komunistų 
atstovas nėra išrinktas. Danijos darbininkai, mat, yra 
apsišvietę ir tuščiomis Maskvos pasakomis nesiduoda 
mulkinti. J

globoje. Aukas Lietuvon jie 
yra nutarę siųsti per Lietuvos 
“katalikų veikimo centrą” (gry
nai partyviską organizacijų).

Tuo gi tarpu dalis katalikų, 
vadovaujama praloto Krušo, j- 
st-eigė atskirą šelpimo komitetą 
kartu su dešiniaisiais tautinin
kais (Krukoniu, Stulpinu, adv. 
Bradchuliu, Laucaičiu, Kodžiuj 
ir bankininku p. Elias. šį ko
mitetą remia ir konsulas Kal
vaitis.

Krikščionių demokratų srove 
baisiai nepatiko, kad susidarė 
šis atskiras komitetas, ir per 
“Draugą” jie aštriai išėjo prieš 
jį, Praloto Krušo ir bankinin
ko Elijošiaus komitetą jie ata
kuoja ir “satyriškomis” eilėmis 
ir straipsniais. Marijonų orga
ne vakar jisai buvo šitokia 
“poezija” išgarbintas:

“Nuo Olstryčio atlapsėjo
“Kriukiais nešinas žmogus...
“Pas kalvaitj susieję 
“Stato ateičiai planus.

“—Ei tu, mano kriukių
• Jonai,

“Stulpą vilki nejuokais,— 
“Brat, jau čulis ir masonai, 
“Visuomybė pakaitais 
“Kuodelius su alijošiais 
“Deda prie mirties žaizdų, ■— 
“Busime gerai išlošę 
“Jeigu gausim pinigų.— 
“—Ko-gi bliauni, jam atsako, 
“Veidmainingas kaip šuva

(! “N.” Red.)
“Tas, kuris garbe apako 
“Kurio širdis—Varšuva.

“Į svetainę Auburnėj 
“Trisdešimts žmonių suvarė:

KATRIE KATRUOS
NUGALĖS?

šiandie, kai susirenka Rusijos 
bolševikai, tai pas juos neišven
giamai kyla frakcijų imtynės: 
kairieji stoja piestu prieš cent
ristus, centristai prieš dešiniuo
sius ir kairiuosius, o dešinieji 
prieš centristus ir kairiuosius, 
ši tarpfrakcijinė kova nustelbia 
visus klausimus.

Šioje, valandoje Maskvos 
Kremliuje laiko posėdžius visa
sąjunginė komunistų partijos 
konferencija. Telegrama iš Ma
skvos praneša, kad centristinė 
Juozo Stalino, dabartinio Rusi
jos diktatoriaus, grupė smar-

kiai susikirto su dešiniąja opo
zicija, kuriai vadovauja Toniš
ki, Rykov ir Bucharin. Klausi
mas, katrie katruos nugalės?

Berlyne gauta žinia sako, kad 
slaptas Rusijos bolševikų parti
jos komiteto posėdis jau nuta
ręs Buchariną su Tomskiu iš
tremti iš sovietų žemės, kaip 
kad buvo ištremtas Trockis. Ar 
tai tiesa, sunku pasakyt. Bet 
yra neužginčijamas dalykas, kad 
kovą tarp Stalino ir opozicijos 
nulems (jei dar nenulėmė) 
slaptas Polit-Biuro susirinki
mas, o ne vieša partijos konfe
rencija. Pastaroji tik uždės 
antspaudą ant Polit-Biuro nu
tarimo.

wvwww

vairiusApie

jveda jaunuolius 
zikuoti.

pagundą ri-

Apžvalga
KOVA DEL LABDARYBĖS

Kaip jau buvo rašyta “Nau
jienose”, įvairios musų partijos 
ir srovės (išskiriant socialistus) 
sudarė savo komitetus šiaurės

Lietuvos žmonėms šelpti. Bu
vo galima numatyt, kad tarpe 
tų komitetų kils ne tik lenkty
nės, bet ir barniai. Taip ir į- 
vyko. Pirmutiniai pradėjo vai
dus klerikalai.

Kunigų ir davatkų partija, 
kuri eina ranka už rankos su 
Lietuvos krikščionimis demokra
tais, organizuoja šelpimo ko-! 
mitetus R.-katalikų federacijos

“Rinkim Bado Komitetą 
“Stiprų, platų, negirdėtų, 
“Centralinį, jeigu galima. — 
“Tuoj Kalvaitis ir Locaitis 
“Skaito priešingus balsus. 
“Raudonosis gi įkaitęs 
“Varo lauk netinkamus. 
“Pasiliko. Susitvėrė 
“Lengvamanių, pranašų 
“Komitetą atsivėrė— 
“Reikalauja atnašų.” 
Ši neva satyra, su “veidmai

ningais kaip šuva” ir “raudono- 
siais”, reikia pasakyt, yra labai 
gremėzdiška. Bet visai aišku, į 
ką ji yra taikoma ir koks jos 
tikslas.

Išjuokia mitingą šv. Jurgio 
svetainėje

Kiekvienam suprantama, kad 
Marijonų laikraščio satyrikas 
išjuokia tuos, kurie organizavo 
mitingą šv. Jurgio bažnyčios 
svetainėje (“į svetainę Aubur
nėj trisdešimts žmonių suva
rė“), ir tą komitetą, kuris te
nai buvo sudarytas, su pral. 
Krušu priešakyje. Vieni komi-, 
teto steigėjai paminėti pavar
dėmis, kitų pavardės suamb
rytos, pavyzdžiui: Krukonis pa
vadintas “kriukių Jonu”, Stulpi
nas—“Stulpu”, Bradchulis — 
“brat, jau čuliu”, Kodis ir El
ias—“kuodeliu su alijošiais”.

Kad klerikalai yra be galo j- 
tužę ant to komiteto organiza
torių, matyt ir iš redakcinio 
straipsnio, tilpusio vakarykščio
je “D.” laidoje. Tenai duodama 
vėjo Lietuvos konsului, p. Kal
vaičiui, kam jisai padedąs kata
likų vienybės “griovikams” ir 
susidedąs su “įvairiais intrigan
tais” bei Dievo ir Bažnyčios 
įsakymų “niekintojais”. Tarp ko 
kito tame straipsnyje sakoma:

“...Negali tylėti žmonės, 
kurie daug pastangų dėjo or
ganizacijų išugdymui, maty
dami, kad valdžios žmogus, 
vietoj padėjus (p. Kalvaitis 
yra vyras, o ne moteris! 
“N.” Red.) Lietuvos išeiviją 
cementuoti, kad ji ilgiau pasi
liktų tautiška ieško kelių ir 
gana negarbingų, išnaudojant 
vieno kito, atsiskyrėlio kata
liko autoritetą, sugriovimui 
musų veikimo centrų.” 
Tai tur būt pral. Krušas yra 

“atsiskyrėlis katalikas”, kurio 
autoritetą, anot Marijonų orga
no, išnaudoja p. Kalvaitis!

žodžiu, tarp “tikrų” katalikų 
ir “atsiskyrėlių” jau prasidėjo 
batalija (mušis)—dėl labdary
bės. Jei į labdarybę nebūtų ki
šama politika ir partijų biznis, 
tai peštis dėl jos nereikėtų.

Nusikaltimai
Įstatymai ir nusikaltimai. — įs

tatymai nepadaro žmones do
rais. — Kriminalistai ir vi
suomenė.— Kriminalistų skai
čius. — Veikimo sritis. — Pa
veldėjimas ir apystovos. — 
Auklėjimas ir švietimas. — 
Garsinimų reikšmė.

šiuos metus, sako Lewis E. 
Lawes, pasižymėjęs Sing Sing 
kalėjimo prižiūrėtojas, mes pra
dėjome su didesniu įstatymų 
skaičiumi nei kada nors istori
joj. Tuo pačiu laiku taip pat 
pasireiškia vis didesnis ir di
desnis žmonių skaičius, kuris 
tuos įstatymus laužo. Tokia da
lykų padėtis turėtų priversti 
kiekvieną protaujantį žmogų su
simąstyti.

Kiekviena savaitė kuoaiškiau- 
sia parodo, jog įstatymai nepa
daro žmones dorais. Jeigu įsta
tymai negali sustabdyti prasi
kaltimus, tai kiekvienas išmin
tingas žmogus privalo užduoti 
sau klausimą: kokių priemonių 
reikia stvertis, kad sustabdyti 
tų prasikaltimų bangą, kuri, juo 
tolyn, tuo darosi pavojingesnė?

Įstatymų laužymas paliečia 
mus visus, yra visų musų prob
lema, bet dauguma žmonių ne
gali ar nenori rimtai galvoti 
apie prasikaltimus. Jie papras
tai vaduojasi jausmais. Dar 
blogiau, jie dažnai įpuola į ne
apykantos arba pasigailėjimo 
kraštutinybes. Jie arba neap
kenčia kriminalistų ir reikalau
ja keršto, arba gailisi jų ir pa
sirengę yra prasikaltimus dova
noti. Todėl praeityj pasitaiky
davo, kad aštrus įstatymai, 
sunkios bausmės ir brutališku- 
mas būdavo pakeičiama švel
niais įstatymais, lengvomis 
bausmėmis ir lepinimu. Kaip 
vienas, taip ir kitas atsinešimas 
į kriminalistus yra paremtas 
sentimentu ir histerija, ir todėl 
netikslus.

Amerikos kalėjimuose šian
dien randasi maždaug 125,000 
žmonių. Vadinasi, tiek pat, Kaip 
armijoj. Daugiau nei 15,000,000 
yra buvę areštuoti ir daugiau 
nei 5,000,000 yra sėdėję trum
pesnį ar ilgesnį laiką kalėjimuo
se. Tad prasikaltimai, kajp Ma
tote, yra paprastas reiškinys. 
Be to, reikia žinoti, jog toli 
gražu ne visi prasikaltėliai tam.-— 
pa suimti, o iš suimtųjų didelis, 
kaip žinia, skaičius išsisuka nuo 
atsakomybės.

Ar pinigiškais sumetimais 
prasikaltimai apsimoka? Ryšyj 
su tuo klausimu bus pravartu 
pažymėti, jog 1927 m., viduti
niškai imant, kiekvienam api
plėšimui teko $30.75, vagystei 
$230.10, namų apkraustymui' 
$43.22 ir čekių bei kitų doku
mentų falsifikavimui $5,870. 
Kitais žodžiais sakant, 900 žmo
nių, kurie už tuos prasikaltimus 
pateko į Sing Sing, 1927 m. vi
so pelnė $368,574.20.

Iš tų skaičių aiškiai matyti, 
kad kriminalisto “darbas” visai 
neapsimoka. Ypač turint galvoj 
tą riziką, su kuria kiekvienam 
įstatymų laužytojui tenka susi
durti. Sensacingi pasakojimai 
apie didelius kriminalistų laimė
jimus yra niekas kita, kaip tik 
fikcija. Bet galimas daiktas, 
kad tie klaidingi pasakojimai

Psichiatrija lošia svarbią ro
lę mokyklose ir teismuose. Bet 
paskutiniais keleriais metais ry
šyj su prasikaltimais pasireiškė 
tendencija perdaug dėti svar
bos proto nenormalumams ir 
ignorancijai. Nenormalumas ir 
ignorancija yra tik faktoriai. 
Tačiau sakyti, jog viši krimina
listai yra arba silpnapročiai, ar
ba ignorantai butų netikslu, nes 
faktai tam prieštarauja.

Faktas yra tas, jog kiekvie
nas žmogus turi savo “suklupi
mo taška”. Visas reikalas susi- • *■
veda prie laiko, vietos, apysto- 
vų ir kaip didelė yra pagunda. 
Tam tikrose apystovose ’ prasi-
kaltimas žymiame laipsnyj yra

neišvengiamas. Tačiau tai dar 
nereiškia, kad mes turime to
leruoti kriminalistus, žmogus 
elgesio atžvilgiu primena pri
rištą arklį. Virvės ilgumas nu
stato tą plotų, kuriame arklys 
gali liuosai veikti, žmogų irgi, 
taip sakant, pririša paveldėji
mas, apystovos, apšvieta ir t. t. 
Visa tai aprubežiuoja jo veiki
mo sritį. Toj srityj jis jaučiasi 
liuosas. Bet kuomet jis bando 
peržengti nustatytą rubežių, tą
syk jis paprastai nusikalsta. Nei 
vienas negimsta kriminalistu, 
žmogus gali paveldėti mažesnę 
ar didesnę atsparą pagundai, — 
tai ir viskas. Neturtas taip pat 
nėra vyriausia prasikaltimų 
priežastis. Tačiaus tam tikrose 
apystovose neturtas ir paveldė
jimas pasidaro dominuojančiu 
prasikaltimo faktorium.

Bet kur yra tas socialės ligos 
šaltinis, kuris kainuoja Ameri
kos žmonėms apie $13,000,000,- 
OOO per metus? Nesenai laikraš
čiai pranešė, kad Prūsija pla
nuoja uždaryti 260 kalėjimų 
(maž-daug vieną ketvirtadali), 
nes kalinių skaičius labai suma
žėjo. Tas prasikaltimų sumažė
jimas Prūsijoj pirmiausia pa
reina nuo pagerėjimo gyvenimo 
sąlygų, bendros žmonių gerovės 
ir t. t.

Reikia neužmiršti, kad vai
kų auklėjimas yra labai svar
bus dalykas. Vaikams yra pri
gimta žaisti. Bet žaidimas gali 
būti konstruktyvis ir - destruk- 
tyvis. Miestų vaikai, neturėda
mi vietos kur žaisti, ne retai 
įpranta gembleriuoti kortomis 
arba kauliukais. Gembleriavi-

to dažnai seka plėšimai, štai 
kodėl parkai, kur vaikai vyres
niųjų prižiūrimi galėtų laisvai 
žaisti, yra labai svarbus daly
kas. Faktai rodo, jog prasikal
timams labiausia yra linkę tie 
vaikai, kurie gyvena tokiose 
miesto dalyse, kur nėra tinka
mų vietų žaisti. I

Švietimas irgi yra didelė prob
lema. Apšviestas kriminalistas 
yra daug pavojingesnis, negu 
neapšviestas. Amerikos mokyk
lose, sako Lawes, mažai tesirū
pinama išvystymu žmogaus cha
rakterio. žinoma, vienos mokyk
los tame reikale nieko negali 
padaryti. Reikalingas yra ir tė
vų kooperavimas.

Biznieriai, sako Lawes, lei
džia daug pinigų garbinimams. 
Pardavimo psichologija išmoki
no juos, kad nuolatinis kartoji
mas sukelia žmonėse smalsumą, 

C f 

kuris tėra tik patenkinamas įsi
gijimu garsinamo daikto.

Ar nebūtų naudinga praktiš
ko biznio metodus pritaikyti ir 
sociologiniam darbui? Jeigu bu
tų nuolat kartojama, kad pra
sikaltimai neapsimoka, tai, ga
limas daiktas, kad daugelis 
žmonių su anti-socialiais palin
kimais pradėtų svyruoti ir susi
laikytų nuo kriminališko gyve
nimo.

Šiaip ar taip, histerijos nepa
kanka kovai su' prasikaltimais. 
Tiesa, kiekvienas protaujantis 
žmogus gerai žino,, jog visiškai 
panaikinti prasikaltimus nėra 
galima. Bet organizuotas ir pla
ningas darbas gali žymiai su
mažinti prasikaltimų skaičių. 
Tačiau tas darbas turi būti nuo-

mas priveda prie vagysčių, o po sakiai dirbamas. —K. A.

Kaip senai jau nebuvote pas 
savo gimines ir draugus?

Nuvažiuokit greitai ir patogiai
Elektrikiniais užmiesčio traukiniais!

GIMINĖS ir draugai yra tik už kelių minučių ke
lionės greitomis elektrikinėmis užmiesčio linijo

mis! Aplankykit juos tankiai — nežiūrint kur jie gy
vena — šiaurėj, rytuose, vakaruose — 70 mylių į va
landą greitumu nuvažiuojant ir sugryžtant! Lengvas, 
ekonomiškas būdas važiavimui — nėra susigrūdimų 
ant kelių — nėra važiavimo nuovargio. Aplaikysi grei
tą, patogią kelionę per‘gražiąsias Chicagos apielinkes 
— maloni kelionė visai šeiminai! Atvyk pasilsėjęs su 
užtektinai laiko smagiam pasiviešėjimui. Bus patogus 
traukinis sugryšti.

Del laiko traukinių ėjimo, kainų ir kitų žinių ant 
visų trijų geležinkelių tėlefonuokit RANDOLPH 8200.

Bendras Tikietų Ofisas: Išvažiavimų ir Pasilinksminimu Biu
ras, 72 W. Adams St., liandolph 8200. Dykai žinios apie išva
žiavimus, piknikų vietas ir lavinimosi keliones po Didžiosios 
Chicagos Apielinkę.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sugavo sukčių, kuris 
išviliojo $3,600 

iš lietuvio

sukčius uždarytas. Kalbamoji 
policijos stotjs randasi prie 
63-čios ir Harper gatvių.

Pas sugautą sukčių užtikta 
dar $280, manoma, iš tų pini
gų, kurie buvo išvilioti iš J. B. 
Lietuvis sukčius yra jau seny
vas žmogus, gal kokių 60 metų.

Prašo atsišaukti; gal yra 
daugiau nukentėjusių

Sukčius paprašė parodyti 
tuos pinigus. Kaip ten atsitiko 
— visų smulkmenų neteko pa
tirti. Bet vis tiek J. B. išėmė 
iš banko $3,600 ir vežėsi kartu 
su sukčiumi automobilyje. Au
tomobiliu važiavo dar du suk
čiaus draugai — abu vengrai. 
Bevažiuojant, 'sukčiai ar tai at
ėmė iš .T. lt. ar i>avo$<e.
Faktas tečiaus, kad J. B. nete

ko savo taupinių.
“Naujienose”, regis, buvo ra

šyta apie kokį tai žmogų, kuris 
pasakojosi kitiems, buk jisai at-

PRANEŠIMAI
L. S. S. 81 kuopos susirinkimas 

atsibus Balandžio (April) 27 dieną, 
7:30 vai. vak., P. švelnio ofise 1443 
N. Paulina St. Visi draugai-ės bū
tinai turi atsilankyti i susirinkimą, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.

Minėtus 9,600 dolerių jam 
pavyko išvilioti tokiu budu. Ji- 

sai susipažino su J. B, Pradėjo 
jį lankyti. Pasisakė, kad jis at
važiavęs iš Kalifornijos ir atsi
vežęs $35,000 išdalinti labdarin- 

fgiems tikslams. Ieškąs daktaro
Smito, bet negalįs surasti. Pats vykęs iš Kalifornijos su $35,000

Vakar, apie 4 vai. po pietų, nepažįstus
63-čioj gatvėj, prie Engleside, Tai ar nepagelbės jam 
tapo sugautas senyvas lietuvis, labdaringiems tikslams 
kuris kovo mėnesį išvyliojo iš J. B.?
lietuvio, p. J. B., $3,600. ! Chicagietis lietuvis

Chicagos lietuvių, 
išdalinti 
pinigus

Roseland. Balandžio 26 d., 7:30 
vul. vakare. Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė.. įvyks Auk
sinės Žvaigždes Kliubo komisijos su- 
sirinkimas. Šiame susirinkime bus 
skaitoma konstitucija sustatyta nuo 
puslapių, skaitant jei kur bus klai
dų galėsime pataisyti, jeigu daug 
klaidų nebus, perskaityta sustatyta 
konstitucija bus paduota atspauzdi- 
nimui. Visi komisijos nariai būti
nai atsilankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, kom. sekr.

Akiu Gydytojai
, Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

M

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 51D7
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

6600 South Artesian 
Phone ProBpect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
■ Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 820*

sutiko.
Jeigu yra ir daugiau lietuvių, Tuomet sukčius pareiškęs, kad 

kurie nukentėjo dėl sukčių, tai jis nežinąs, ar gali j. B. pasi
prašomi duoti žinią p. Rakaus- tikėti. Jis pasitikėtų, jeigu ži- 
kui, 6400 Maryland avė. (tele- notų, kad J. B. yra geras, pa- 
fonas: Fairfax 4899) arba dorus vyras ir pats turis savo 
Woodlawn policijos stočiai, ku- pinigų. J. B.pasisakė, kad turis 
rioj šiuo laiku yra sugautas $3,600.

ir norįs išdalinti juos labdarin
giems tikslams. Labai gali būti, 
kad ne vienam lietuviui suk
čius pasakojo apie tuos pinigus. 
Butų gerai, kad tie lietuviai at
silankytų i policijos stotj arba 
duotų žinoti p. Rakauskui. Jie 
gal pažintų sugautą sukčių kaip 
tą pati žmogų, kuris ir prie jų 
plakėsi. Policija ieško vengrų, 
sugauto sukčiaus draugų.

Reporteris.

švento Juozapo Parapijos susirin
kimas ivyks Nedėlioj, Balandžio 28, 
1929, 12tą valandą dienos, bažnyti
nėj salėj, 88-tos ir Marųuette Avė. 
So. Chicago. Svarbus susirinkimas. 
Visi parapijonys kviečiami atsilan
kyti. Užkviečia

Parapijonis.

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

3265 So. Halsted St.

Phone Canal 2118
Ofiso valandos nuo 6-8 v. vak.

DR. A. L. YUSKA

DR. IIERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metu* kaipo patyrę* gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1*25 W. 18th SU netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Joniškiečių L. K. Kliubo mėnesi
nis susirinkimas ivyks ateinanti 
sekmadieni, balandžio 28 d., G. Kren- 
čiaus svetainėje, 4600 So. Wood St., 
1-mą valandą dienos (naujuoju lai
ku). Malonėkite visi atsilankyti ant 
susirinkimo, taipgi atsiveskite ir 
naujų narių prie Joniškiečių kliubo 
prirašyti. Prie to meldžiame užsi
mokėti numirusių dukles ir nari
nes mokesnis.

A. Ančiutė, Sekr.

1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avenue

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių itempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. 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

Valandos nuo 2-4 po piet.
Norintieji matyti prieš piet. 

pašaukite telefonu
Tel. Lafayette 0098

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

G r abortai

Phone Boulevard 4139

švelniausių drabužių, 
šeimininio skalbimo, 
neturi jokių pažeid- 

ir išlaiko mano ran- 
švelnias. Man tikrai

P-ia M. J., Evanston, III., sako: “Ameri
can Family Flakes pastebėtinai palengvi
na kiekvienų skalbimo ir valymo darbą.”

Malonios mano rankom
ir drabu

ziams
Aš vartojau Kirk’s American Family 
Flakes per daugel} metų ir atrandu jas 
švelnesnėmis mano rankoms ir drabu
žiams, negu kuris kitas muilas, koki 
aš vartojau. Aš vartoju jas dėl koji
nių ir dėl kitų 
kaip ir dėl viso 
Jos yra tyros ir 
žiančių elementų 
kas minkštas ir 
smagu yra jas rekomenduoti.

Mrs. L. Radkus,
6223 So. Campbell Avė. 

Chicago, III.

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokiai 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHięAGO. ILL.

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 sutarti Advokatai

Mažiau taisimo ir lopinio — mažiau 
laiko ir pinigų išleidžiama bandant 
pabaltinti ir suminkštinti rankas, pa
sidariusias šiurkščiomis nuo skalbi
mo ir valinio darbų.
Tai štai ką reiškia vartojimas Kirk’s 
American Family Flakes dėl viso.jū
sų skalbimo ir namų darbų.
Viskas, ko jus reikalaujate iš muilo 
yra Greitumas, Saugumas, Veiklu
mas ir Ekonomija. Kirk’s American 
Family Flakes užveria visus šiuos 
keturius patogumus.
Greitas veikimas—10 sekundų pu-

tos, — tyros, neutralės putos, kurios 
stačiai magiškai valo! Kaip tos ląs
teles priverčia indus ir medžio daik
tus spindėti!. Kaip jos pašalina že
mę ir dulkes be pažeidimo švelniau
siems šilkams ar nėriniams! Kaip 
jos suminkština ir atnaujina vilno
nus.

Nelaukite. Pradėkite jas vartoti 
šiandie!

J. Lulevich
Lietuvis graborias 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimai teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tai. Victory 1115

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už 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 pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

v Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

K.GUG1S
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic r.uo 9 iki 12 ryto 

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

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

Lietuviai Gydytojai

Phone Bouleyard 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.

ADVOKATAS
S'. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Rando!ph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

ii

JONvISFELIKSAS

šiuo pasauliu
10:30 valandą

am-

KIRK’S
American Family
Flakes

Pigiau yra Pirkti Gerą 
Muilą, Negu Naujus 

Drabužius
Gaunami trijų dydžių: 

10c, 25c ir
Didelis Šeiminos 60c Pakelis.

American 
Family 

Blakes

MALINAUSKAS 
šiuo pąsauliu 

I va- 
sulau- 
gimęs 

Išgyveno

S. D. LACHAVICZ
Lietuvi* Graborlua Ir 

Balzamuotoj*!
1314 W. 23rd PI. 

Chicago, UI.

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

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

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

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

Telefonas Boulevard 782(1 
Rez„ 6641 South Albany Avenne 

Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 8 po pietų, 

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pųllman 5950

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ystės.
OFISAS:

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

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

A. MONTVID, M. D
1579 Milvaukee Avenue, Room
Kampas North Avė. ir Robey

Vai.: b iki 3 po piet" 6 iki 8 vak.
Tel.' Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

209
St.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Lietuvės Akušerės

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Įvairus Gydytojai

Persiskyrė su 
balandžio 14 d., 
ryte, sulaukės 46 metų 
žiaus. Gimęs Lietuvoj, šliep- 
šiškio kaime, Svėdasu parap., 
Rokiškio apskr. Paliko dide
liame nuliudime motei} ir pen
kis vaikus. Velionis mirė Penn- 
sylvanijos vulst. ligoninėje. Jo 
moteris, svetimtautė, jo kūną 
parvežė i W. Va. ir palaido
jo kompanijos kapinėse Red 
Wanor.

Jo giminės, draugai ir pa-' 
žystaini dėl platesnių žinių 
kreipkitės: Tony Kirdenko, 
United Store, VVevaco, W. Va.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ANTANAS
Persiskyrė su šiuo pas 

balandžio 25 dieną, 9:50 
landą iš ryto 1929 m., 
kęs 45 metų amžiaus, 
Panevėžio mieste.
Chicagoj 16 metų. Paliko di
deliame nuliudime moterį Ag
niešką (buvusi po pirmu vy
ru Vilkavičienė), dukterį Ag
niešką 13 metų, seserj Čini- 
kienę, Pittsburghe. Lietuvoj 2 
dukteris Mortą ir Genevą, 2 
sūnūs Antaną ir Bronislovą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3328 So. Lovve Avė.

Laidotuvės įvyks balandžio 
29tą, Panedėly, 8 vai. iš ryto, 
iš namų i švento Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Malinau
sko giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

JONAS PETKŪSAITIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių, 

balandžio 23 dieną, 9 valandą 
iš ryto, 1929 m., sulaukęs 25 
metus amžiaus, gimęs Chica
go, 111. Paliko dideliame nu
liudime moterį Eleną, motiną 
Marijoną, tėvą Kazimierą ir 
dvi seseris — Juzefą Angelie- 
nę, Zofiją ir švogerį Antaną, 
dėdę ir tetą. Kūnas pašarvo
tas randasi 1630 N. Merrimac 
Avenue.

Laidotuvės įvyks balandžio 
27 dieną, 8 vai. iš ryto iš na
mų į šv. Antano, parapijos 
bažnyčią, Cicero, 111., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Petrušaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Motina, Tėvas, 
Seserys ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims Ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 

J 2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 Sonth Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

4729

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 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. Fairf*x 6852

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

1*5 VVcst Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 96*0

GYDO

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 730 
Tel. Central 6890. Vai. 9-4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av» 
Tel. Prospect 8525.

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUšERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisą tam pačiam name į
2408 W. 63 St.,
kampas Western Avė.

Tel. Hemlock 5524

Rch. tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 20<» 1576 Mihvaukee Avė.
Tel. BiTiiiHWi<.,l{ 0624 

Valandos: vaimdėliais. seiedoniis ir pėtny-
Clomis 2—1» vak. Nedalioj nagai sutarimą,

Auburn Tark Hosiiital, 451 W. 78tli PI.
Tel. Badeliffo 1000 

Utaruinkais. ketvertais ir subatumis 
Ii v. ryto iki O v. vak.

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petrošiaus Peteri) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 3322

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080 <

1800 So. Ashland Avė
VALANDOS:

* Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonus Canal U464

Phone Franklin. 2460 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas

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

Phone Boulevard 3h97 
3315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos
Lietuvių Business Service

Biznio Patarnavimas
Business Service

Biznio Patarnavimas
Furniture & Fixtures

Rakandai-Jtaisai
Automobiles

Atlankė besmantą
EXPERTŲ TAISYMAS

Pertaisymas motorų, clutch ir 
differential; taisomi bodies. Vi-

Ihi lietuviai realesfatininkai 
nuvažiavo i saulsaidę parduoti 
namą lietuviui džianitoriui. 
Jiems šnekučiuojantis su 
ninkais, atvyko septyni 
dikti, stori. Na, ir ėmė 
si net i šeimininkus, a<r jie
ri gėrimo, kuris šiuo laiku 
ra uždraustas 
Padarę kratą, 
mante keletą 
Prohitbicininkai
bonkučių kaip sampelius, o ki
tą, didžiąją dali, išpylė Į sru
toms nuotakos triubas.

šeimi- 
vyrAi,

netu-

laikyti ir gerti, 
vyrai rado l>es- 
kenų alkoholio, 

pasiėmė porą

Pranešimas
Visi, kurie norite važiuo

ti Lietuvon su “Naujienų” 
ekskursija, malonėkite tuo- 
jaus atsilankyti i Naujienų 
ofisų užsisakyti kambarius 
ant laivo George Washing- 
ton. Dabar dar turime užė
mę ir yra atlikę keli labai 
geri kambariai, bet j keletą 
dienų busime priversti pa- 
liuosuoti. Vėliaus gal visai 
nebus galima gauti, o jeigu * 
ir gausime, gali nebūti tokie 
parankus.

Naujienų ofisas atdaras 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų.

PAGALIAU, TIESA APIE 
UŽKRĖSTUS CIGARUS

Alfredas W. McCann, Amerikos 
gryno maisto ekspertas buvo pa
klaustas, paprašytas nušviesti tiesa, 
apie užkrėstus cigarus, ir jis dėl to. j
štai ka pranešė:

“Tik pamanyk! Cigarų dirbėjo 
rankose gali būti daug įvairių ru
siu mikrobų—kenksmingųjų dalelių 
kurios gali pakliūti i rūkytojo bur
ną, kai cigarai rankų daryti.

“Supažindinti vyrus su šiuo r* 
matomu pavojum—noriu Tamstoms | 
pasakyti tiesą apie CREMO—vienin
telius, kuriu gerumą, švarumą aš 
galiu paliudyti. CREMO tinka vy
ro burnai, kadangi negamintas ne
švariose, purvinose dirbtuvėse ar 
krautuvėse,—bet švarioj, grynam 
ore, saulėtoj, moksliškai švario 
dirbtuvėj. Ne senais metodais,—bet 
puikiausiais įtaisymais, kurie ima 
ir deda cigarus sanitariškais meta
liniais pirštais.

“šis moksliškas, CREMO meto-1 
das cigarus gaminti yra garantuo
jamas aukščiausios rųšies vyrų 
sveikatai, kaip ir namuose gera; 
pienas. Kas daugiau—CREMO pui
kieji cigarai greičiausiai plukdomi, 
siunčiami sanitariškose įpakavimo 
jtaisose. Ir šiuos CREMO cigarus 
vyras ima į burną malonumu ir 
tikrai pasitikėdamas!”

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus 

kamuose reikaluose:
se

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės {rengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap- sas darbas garantuotas. Išmo- 
tarnavimas. Apšildymo įrengimas izSii'iyjnia įpj norima Visadu ni-taip žemai, tik $280 ir du metu iš- Kejimais, jei nonma. visaaa ul
mokėjimui. dara. 4545 N. Crawford avė.

ABBOTT PLUMBING AND Trv;no. q17q
HEATING SUPPLY CO. Į irving

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321
——D

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
{rengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio 
setas $59. 5 šmotų aržųolo betrice 
setas $15. Vlctor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.

•28
’27
•28
’28
•27
’25
’28

Hudaon Brouifham—custom oullt 
Chandler coach _______________
Essex coupe ________________ _
Pontiac Landau sėd., mažai var
totas .....................................................
Hudson Brouffham, geram stovy 
Essex ...... .. .............. .............. ...............
Dodtre Sedan ................................. ..
Pontiac Coupe ............................ ......
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 Se. Halsted St.. Trlanffle 9330
--------O--------

PRANEŠIMAS

S79B 
$396 
$360
$696
$496 
$660 
{176 

460

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios i rytus, nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. šiltas vanduo, furnisu apšildo
mas — elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kaipo dideli 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Financial
Finansai-Paskolos

Personai
Asmenų Ieško

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus tGeneralinis Kontrak- „
torius IBNTEKNATDONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION

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

Statau naujus namus ir taisau se
nus. Padarau planus dėl namų sta
tymo, pagal žmogaus norų.

Duodu naskolą ant namų.

JOHN G. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

j.

PASTATYSIU medini nameli ne 
toliau 80 mylių nuo Chicagos, taip
gi 18x18 garažą ant jūsų loto 
$275. Mažas extra primokėjimas 
už finansavimą.

Lackawana 6461

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

HELBERG BROS.
J. BALSEVICIS
Hardvvare, Paints, Oils 
Glass and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė.
Phone Canal 6850

PORČIAI — GARAŽAI
Remodeliavimas namų. Pirkite da

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų 
garažas $217, su cemento grindi
mis $298.

Tel. Berkshire 1321
MR. ZELEZNIK 

5201 W. Grand Avė.

j KARPENTERIS.—Generalinis ’ kon- 
traktorius, cementuotojas, plasteriuo- 
tojas, naujas darbas ar taisymas. 

Drexel 2696.

MODERN CONSTRUCTION 
COMPANY 

Remodeliavimas visokios rų
šies; naujas ir senas darbas. 
2 karų garažas $198; cemento 
darbas—specialybė. Kedzie 8908

Room 607
192 N. Clark St.

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gero budo gali pa- 7Q1 siskolinti nuo $50 ir augš.

/(} 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 Šalie St.
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030

Mes

IŠMOKINSIU groti tenor gitarų 
ir banjo jūsų nųmuose, $1.50 už % 
valandos. Pagelbėsiu įsigyti instru
mentų. L. E. Beiner, Buckingham 
3897.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PRAPUOLĖ German Police Šuo, 
kas sugrąžjns arba duos žinią kur 
randasi, duosiu gerą atlyginimą. 
Pašaukit Lafayette 4287.

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja 
vertybėje.
teisingų patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

pasaulyje automobilių 
Mes teikiame visiems

Furnished Rooms Miscellaneous for SaJe
Įvairus Pardavimai

FARMOS-UKĖS.
Vienam nelaimė, o kitam tai di

džiausia laimė; pamatyk šitas ukes 
80 akerių, dideli geri budinkai ir 
mašinos, 7 akerai sodnas, arti di
delio miesto, pusė mylios iki cemen
tinio kelio, 3 arkliai, 2 kiaulės, 14 
raguočių, $7,000. Priežastis—mirtis.

100 akerių ūkė, geri budinkai, ma
šinos ir arti didelio miesto, 30 ra
guočių, 5 arkliai, 12 kiaulių, taip viš
tos ir viskas $9,000. Priežastis— 
vyro mirtis.

55 akerių ūkė, geri budinkai, gy
vuliai, padargai, viskas kaip tik rei
kia $1,800. Visos ant išmokėjimo.

P. D. ANDREKUS 
Pentvvater, Mich.

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių sųvasČių pa- 
ežeryje. 125x105, $125 — $2.50 {mo
kėti, likusius po $2.00 kas mėnuo. 
Gražus miškai, arti gero, didelio ke
lio. Taipgi ir mažesni kavalkai toms 
pačioms sąlygoms.

M r. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadvvay 
Te). Bittersvveet 6180

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam
barių murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 119th PI.. 849 
Gregory, Blue Island. Savininkas 
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų 
loto, ar priimsime lotą kaipo pirmą 
{mokėjimą.

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664

PAIEŠKAU kambario Town of 
Lake, mažai šeimynai. Praneškite 
laišku, šiuo adresu: Knygynus “Lie
tuva”, Box 20. 3210 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo, su 
Chevrolet

CHICAGOS didžiausia sank
rova vartotų garinių ir šiltu 
vandeniu šildomų katilų ir ra
diatorių, garantuotų kaip nauji. 
Mes ir sudedam, jeigu norite. 
Aprokavimas dovanai. 
Wellington 8941. 

----- o —

FARMOS ir ežero pakrantės par
siduoda. Rašykit M. A. SHARKA, 
Rhinelander, Wis.

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

2 FLATŲ mūrinis, 538 N. 
Kedzie Av., 6-6 kambariai, nau
jas furnas. Kaina $6500 su 
$1,000 įmokėjimu. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė.

Šauk

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

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 3939
Melrose Park 3458

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CHICAGOJ.

Mes atliekame visokius skalbimo 
darbus gerai ir greitai. Mus reik 
tik pašaukti. Kurie savo skalbi
nius patys atneša ir atsiima, tiems 
darbas atliekamas 20% pigiaus.

paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street , 
—-" o-- ■-

ant

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė..

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus Jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

MES DAROME 1, 2 ir 8 morglčius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

[ciASSIFIED APS
Mokyklas 

Educational
PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBA. Pa
tobulink savo lAkalbumą. Ifiaimokink gra
žiai rąžyti ir kalbėti anxližkai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius salėsite vartoti kaip sa
vo kalba. Tokiu budu raitai te pagerinti sa
vo Del vyrų ir moterų privatidkos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
21 E. van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 0 iki 9-tos. Uiti rašykit dabar I

KAM LAUKTI? 
Budavokite dabar 
flatai, bungalow, rezidencijos ir2 

garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. 
atliekame visokį remodeliavimo 
bą. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

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

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

Tel. Armitage 1199
Mes 
dar-

CO.
Mid-West Home Loan 

Association Ine.

A Rare Bargain
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

Pamatyk šitą vietą, nes kas tą vie
tą paims padarys didelius pinigus.

5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, 
yra .naujas gas station ir refresh- 
menA vieta. Panašiai kaip ant 67th 
ir Western Avė., tokia vieta up-to- 
date. 9 stalai — soda fountain, vis
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

šidulc
State 5048 arba 7275

Klausk
STANKUS

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Mes skolinam pinigus ant 1-mo, 
2-ro ir 
perkam

3-čio morgičių- Taipgi 
ir parduodam morgi- 

' čius

Archer Avenue4034
Phone Lafayette 6719
MORGEČIŲ, APDRAUDOS, 
PIRKIMO ir PARDAVIMO, 
ir kitais reikalais, geriausia 

patarnauja
J. J. HERTMANAVIČIUS 
3327 So. Halsted Street

Energiški ir sumani]* vyrai gal: 
sti progą padidinimui uždarbio ii 
žengimui pirmyn, pardavinėjant 
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oll 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpų lai
kų lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juo* parda
vinėti. n

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

ra- 
pa-

REIKALINGI patyrę žirkliniai. 
Peoples Iron & Metai, 5835 South 
Loomis St.

REIKALAU/U 10 VYRŲ 
nuo 25 iki 50 metų amžiaus, turi 
būti apsigyvenęs Chicagoj arba Chi
cago apielinkės. Čystas darbas ir 
geras uždarbis. Proga išsimokinti 
gera profesija i trumpa laiką. Atsi
lankykite pas Wm. H. Novick. A. G 
Briggs & Co., 1203 W. 79th Street.

-------- O——

REIKALINGAS bučeris turintis 
patyrimų.

4501 So. Fairfield Avė.

Help- Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA skirstytojų — 50 
guvių mergaičių dirbti prie dešrų 
keisingų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Puikiausi darbavietė. Po
ilsio tarpai rytais ir po piet. Kreip
kitės i superintendento ofisų.

OPPENHEIMER CASING CO. 
1016-26 W. 36th St.

REIKALINGA veiterka kuri turi 
patyrimą, darbas pastovus, 4180 
Archer Avė.

REIKALINGA moteris prie nartui 
darbo ir prižiūrėti 3 metų vaiką. 
Turės čia pat ir gyventi. Kreipki
tės po 4 vai. vakare, H. Antonavi- 
čius, 923 W. 33rd St. 2ros lubos.

PATYRUSI moteris dėl skirsty
mo skudurų junk šapėj. Pastovus 
darbas, geras mokestis.

5138 Wentworth Avė.

REIKALINGA jauna mergina, 
patarnauti prie stalų restaurante. 
Patyrimas nereikalingas, šauk 

Columbus 10064

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

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

TURIU parduoti savo $900 
Grojiklį Pianą už $115, už pi
nigus, ant išmokėjimo daugiau 
$135. Voleliai, suolelis ir ka
binetas. Mr. Butz, 6136 So. 
Halsted St.

Radios
TURIU atiduot beveik naują 

jestic Ra'dio už $75.00, ant syk 
kant arba $10.00 kaš mėnesis.

JOSEPH DEMBOSKI,
2832 W. Madison St.

Ma- 
mo-

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĘ
Išdirba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.,' 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom, GOVALLS—Canal 
2311.

FARMA 160 akerių, gera žemė 
su visais budinkais. Ežeras vidury
je farmos, 2 mylios nuo miesto ir 
geležinkelio, pusė mylios nuo mo
kyklos, prie gero kelio. Kas mano 
važiuoti j farmų meldžiu atsišauk
ti. Parduosiu pigiai arba mainysiu. 
Savininkas 6001 So. Carpenter St. 
Englevvood 2116.

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

4-4 FLATŲ medinis, akmens pa
matas. Pasirenduos už $80 i mė
nesi. Pečiais apšildomi. Prie 50th 
St., arti Halsted. Savininkas krau
stosi j pietus. Labai lengvios są
lygos.

J. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA restauranas ir rui- 
minghouse su 15 furnišiuotų kam
barių, iiYba priimsiu pusininkų. 
Biznis išdirbtas iš seno laiko, 2113 
So. Halsted St.

TURI BŪT PARDUOTA grosernė 
delikatessen, cigarų, cigaretų, smulk
menų ir merchandise krautuvė. Tu
ri būt greit parduota. Arti dirb
tuvės, 
Garu 
riai.

GRAŽIAUSIA farma už pusę kai
nos. 73 akeriai žemės, visi įtaisy
mai, ant up|s krarfto; cementinis 
kelias eina per farmų. Farma tin
kama dėl gasolino stoties. Parsi
duoda labai pigiai. Savininkas gali 
mainyti ant namo arba lotų; ran
dasi apie 200 mylių nuo Chicagos, 
Wisconsin valstijoj.

C. P. SUROM.SKIS
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

NAUDOKIS namų savininkysle. 
Bungalows dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 
5 kambarių, “octagon” bungalows, 
karštu vandeniu apšildoma, artistiš
ki stiklai, uždari porčiai, tiktai 
$5,475. Taipgi 2 flačiai. Pekara Con- 
struction Co.. 5947 Milwaukee Avė. 
Newcastle 3136.

BIEDNO žmogaus namas čia Jef- 
fersono daržuose už $4,800. Parsi
duoda per savininkų 5 kųmbarių me
dinis namelis, 1 blokas iki Milwau- 
kee Avė. ir 2 blokai iki mokyklos, 
lotas 50x125, 2 karų garažas, gera 
apielinkė; jmokėt $700. M. B. Cald- 
well, 5117 Milvvaukee Avė. Palisade 
4750.

Arti dirb- 
nėra tokio kito biznio aplink, 
šildomi pagyvenimo kamba-

Hxchange—Mainai

4703 W. Roosevelt Rd.

PARSIDUODA restaurantas arba 
priimsiu pusininkų. Galima pirkti 
visą, arba pusę. Biznis labai pel
ningas, vieta viršum restaurano yra 
Rooming House, arba ant mainų. 
2474 Blue Islatid Avė.

DIDELIS bargenas bučernė, mū
rinis namas karštu vandeniu apšil
domas. Ice mašine, didelis trokas, 
vertės $1,500, parduosiu viskų už 
$9,500. 2653 So. Hamlin Avė.

PARSIDUODA 3 trokai ir ang
lių, malkų pristatymo, perkrausty- 
mo biznis. 3339 Mosspratt St. Tel. 
Boulevard 8051.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė prie didelės transportacijos gat
vės. Cash biznis, parduosiu pigiai.

2409 W. 47th Street

PARDUOSIU arba mainysiu bu
černę ar grosernę, su namu arba 
be namo. Cash biznis. Kampinis 
namas ir didelis štoras.

6001 So. Carpenter Street 
Englevvood 2116 » 
Agentų nereikia.

PARSIDUODA grosernė lietuvių 
apgyvento j vietoj, vertės $600.00, 
tik už $300.00. Priežastis greito par
davimo, važiuojame Lietuvon.

Tel. Boulevard 10306

PARSIDUODA pigiai ice cream, 
kendžių, cigarų ir cigaretų krautu
vė, šalę “Milda” teatro. Biznis pel
ningas, senai išdirbtas. 3150 South 
Halsted St., Tel. Victory 3313.

PARDAVIMUI grosernė su ken- 
džių štoriuku. Biznis geras, nepa
jėgiu apsidirbti. 2534 W. 45th PI.

PARDAVIMUI grosernė, parduo
siu už “cash” arba mainysiu i lo
tus arba automobilių. Pardavimo 
priežastis—nesveikata.

4104 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA už $600 cigarų, 
cigaretų ir notions Storas. Pilnas 
stako, geri fikčeriai ir laisnis.

3310 So. Halsted Street

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. Priežastis—išvažiuoju Lie
tuvon. 258 W. 117th St.

PARSIDUODA grosernė su namu 
ar be namo. Nauja ir gera vieta. 
Per 2 metus išdirbtas biznis.

7359 So. Paulina Street

PARDAVIMUI vvholesale mėsos 
išvežiojimo biznis, uždėtas 11 metų 
atft-al. Garantuoja $100 i savaite. 
Priežastis pardavimo—liga.

8150 Loomis Street

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI
ar mainymui 1002 W. 51st St. 
—štoras ir 3 flatai $8500. 5040 
Carpenter St. 2 flatų mūrinis 
$9500. 900 W. 50th St. 2 aug- 
štų medinis. Atsišaukite 1002 
W. 51st St., JOHN A. FUNK 
& CO.

NORIU mainyti savo 4 lotus j 
mažų dviflalį arba bungulow, 2 lotai 
randasi ant 58 St. prie pat Harlem 
Avė., gatvės pilnai ištaisytos. Kiti 
2 lotai randasi ant 69 PI. tarp Cent
ral Park Avė. ir Lawndale — visai 
arti prie Marųuette Park. Atsikreip
kite pas savininkų lotų: Mickevičius, 
3210 So. Halsted St., Tel. Victory 
1266.

EXTRA, parduosiu arba mainy
siu grosernę ir bučernę, ant auto
mobilio ar lotų. Pigi renda, rui
mai dėl pragyvenimo, darome dide
lį biznį, kas pirmesnis tas laimės 

W. H. KELPS AND CO.
2419 W. 69th St., 

Hemlock 8099

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

GERIAUSIS PIRKINIS ANT 
SOUTH SIDE. PATIRKITE 

5 kambarių mūrinis bungalow 33x 
125 pėdos lotas, dideli kambariai, 
šiltu vandeniu apšildomi, 2 karų 
garažas. Gera transportacija, arti 
Marųuette Parko ir prie bažnyčių 
ir mokyklų. 7146 So. Maplewood 
Avė. Hemlock 4269.

GAUK NAUJĄ IDĖJĄ SAVO DO
LERIUI VERTEI PIRKDA

MAS NAMĄ.
Nauji moderniški bungalow, gali

ma nupirkti su $500 {mokėjimo $40, 
mokant į mėnesi'arti naujos moky
klos, gatvekarių ir gelžkelio trans
portacijos, 5 kambarių, 37 pėdų lo
tas, saulėta ir tyras oras iš visų 
pusių, šiltu vandeniu apšildoma, mo
derniški “fixtures" 
vedimas, 
cedar drabužių 
suliecija, plieno 
išpleisteriuotas, 
sai.

106th ST. IR
Į RYTUS NUO BEVERLY

Kaina tik $7,575 arba mes jums 
pastatysim ant jūsų loto, galim tų 
padaryti su galinga spėka pirkimo ir 
didelia produkcija.

Dahlgreen & Nelson Builders 
6211 S. Damen Avė., Prospect 2308

ir elektros su- 
Venecijos veidrodžiai, 

klosetai, akmens in- 
konstrukcija, skiepas 
metaliniai oro strip-

S. RACINE AVĖ.

EXTRA BARGENAI! 
Kas norit gerų biznių

Norint padaryti pinigų, pirkit ši
tuos biznius:

(1) JIARDWARE Storas; biznis 
vienas ar sykiu su namu; randasi 
Brighton Parke. Biznis labai geras 
ir pelningas. Namas naujas, šiltu 
vandeniu apšildomas. 6 kambariai, 
2 karų garadžius. Kaina labai pri
einama.

(2) BUČERNĖ ir grosernė su na
mu. 4 kambariai užpakalin ir 6 kam
bariai ant viršaus, 2 karų garad
žius, karštu vandeniu šildomas. Biz
nis labai geras. Norinčiam biznie
rium būti ir pinigų padaryti, pirk 
šitų vietų, busi dėkingas tam kas 
parduos.

(3) BUČERNĖ ir grosernė su na- 
šiltu vandeniu apšildomas, 3 po

ga- 
ge- 
ant 
St.

mu. ! ________ ___ __________ .
5 kambarius ir 1 Storas, 1 karo 
ražas. Apielinkė dėl biznio labai 
ra. Biznis cash. Namas randasi 
kampo, tarp Ashland ir Robey 
nuo Garfield Blvd.

(4) BUČERNE ir grosernėx(4) BUČERNE ir grosernė ant 
pa'rdavimo arba mainymo ant nedi
delio namo ar loto, renda pigi. Ran
dasi Brighton Parke.

Šitie minėti bargenai parsiduoda 
ar maino ant mažesnių ar didesnių 
namu. Kas kų turit?

PAUL M. SMITH
REAL ESTATE, LOANS 

AND INSURANCE
4457 So. Talman Avė.
Phone Lafayette 0455 Chicago

KAINA NUMAŽINTA IKI $4750
$250 įmokėti, likusius kaip rendą 

už 6 kambarių namą, furnasas, ce
mentuotas beismentas, ąžuolo grin
dys, naujas plumbingas ir dekora
vimas. Taipgi 2 karų garažas. Ar
ti jnokvklos. Savininkas ant vietos.

5057 S. Wells Street 
arba pašaukite 
Central 3564

PARSIDUODA namas ir restau
rantas, mūrinis namas, garažas 2 
mašinom, šiltu vandeniu šildomas. 
Priežastis pardavimo—išvažiuoju i 
Lietuva, labai gera vieta dėl biznio, 
esmi namuose nuo 6 iki 10 vakare. 
J. LINGIN, 1306 So. 48th Avė., Ci
cero, III., Tel. 2932W Cicero.

5 kambarių stucco bungalovv, 40 
pėdų lotas, garažas, šoninis įvažia
vimas, elektrikinis refrigeratorius, 
miegamieji porčiai, 7 šmotų valgo
mojo kambario setas, 3 šmotų sek-<4 J 11 B JC4 1 1 4 J

lyčios setas, ugniavietės, šėpos kny
goms. Didelis bargenas už cash. 
3221 W. 651 h Place, Hemlock 6592.

PARSIDUODA pigiai mūrinis na
mas 5-5 kambariai. Priežastis mir
tis. Kreipkitės greitai, 2640 W. 43rd 
St., 1 fl.

TIKTAI $350 jmokėt, likusius po 
$50.00 j mėnesi su nuošimčiais, kai
na $6,450, medinis bungalovv vėliau
sios mados {rengimai, arti 71 mos ir 
Seely, arba mes galim jums pasta
tyti ant jusu loto.

JOSEPH JOUKEMA, 
Stewart 6255

Ar gali pragyventi 
iš rendų?

žemiau , telpa keletas bargenų, 
kurie neša tiek rendos, kad gali 
pragyventi nedirbdamas, tik keletą 
tūkstančių inešus.

1. Bridgeporte, 11 flatų muro na
mas ir štoras: 10 flatų po 4 kam
barius ir vienas 6, karšto vandens 
šiluma; 4 karų muro garažas; na
mas kampinis; viskas gerame sto
vyje; rendos neša 17%; kaina $18,- 
000. Įmokėti reikia $5,000. Namas 
išsimokės per 5 ir pusę metų, arba 
gali lengvai gyventi niekur nedirb
damas.

2. 93rd St. 4 blokai į rytus nuo 
Stoney Island Avė. 3 flatų medinis 
namas: 6 ir 2 po 5 kamb. didelė 
barnė ir šandės dėl anglių. Pridė
jus biskj pataisymų galima parduoti 
už $6,000, parsiduoda už $2,350, šis 
namas išsimokės į ketvertą metų.

• 3. So. Chicagoje, 2 flatai po 6 
kamb. medinis ant cemento stulpų, 
elektra, vanos; 2-jų karų garažas, 
tuščias lotas šalę, rendos neša $80, 
kaina $6,500. Įmokėti reikia $2,500.

4. West Side, 6 flatų muro namas 
po 4 kamb., elektra, baltos sinkos, 
ir dviejų flatų medinis namas užpa
kaly po 3 kamb., visuomet apgyven
tas. Renda 13 nuošimčių; kaina 
$8,950. įnešti $2000 ar daugiau.

5. Brighton Park. Beveik nau
jas muro namas, po 4 kamb. Van
dens šiluma, ąžuolo triminRai, ^‘in- 
door beda” kuknios šėpa, platus lo
tas, gera 
togus dėl 
m ynai. 
$500, kiti

6. Dar 
vasčių kitose vietose pardavimui ir 
mainams.

ED. W. BACKS CO.
BAKŠEVIČIUS,

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

ąžuolo triminprai,

transportacija, labai pa
gyvenimo nedideliai šei- 

Kaina $9,500. įnešti 
kaip renda.
turime daugybę gerų sa-

, 2 cottage už
3814 S. Wallace

TIK PAMANYK 
$1,800 kiekviena, 
St. Šaukite greitai, Boulevard 9307.




