
The First and Grcatest Lithuanian n America 1
NAUJIENOS ’
Ths Lithuanian Daily NEwį( V 

PUBLTSHED BY THE LITHUANIAN PU$ CO. INC.
1739 South Halsted Street, ChicagOjftJpHnoia

Phone Roosevelt 8500 • Nigtj^fee Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

The First and Grcatcrt Lithuar.ian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nrwa

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

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVI 1 Kaina 3c. ___

Ekonomines rungtynės prives 
prie naujo tautų karo

Taip sako Philip Snowden, buvęs Anglijos 
finansų ministeris darbiečių kabinete

No. 102

LONDONAS, bal. 29. — Phi
lip Snovvden, buvęs finansų mi
nisteris, MacDonaldo kabinete, 
savo straipsny, išspausdintame 
sekmadienio “Exipress,” sako, 
kad jis matyte matąs, jolged eko
nominės rungtynės tarp įvai
rių valstybių galų gale prive- 
siančios prie naujo karo. Jis 
sako, kad įvairių kraštų vai-į 
tižios busiančios ekonominių in
teresų agentai ir, jiems taniau-1

damos, anksčiau ar vėliau pri- 
vesiančios prie naujo kruvino 
tarptautinio konflikto.

Snovvden todėl reilkalauja, 
kad butų priimta “open door 
po’icy” ir kad visos pertrakta- 
eijos tarp valdžių butų viešos, 
idant tuo budo visuomenė ži
notų visa dalykų padėtį pasau
ly ir galėtų laiku užbėgti karui 
už akiu. c

HAUJiENOS 
The Lithuanian Daily News

Fntered as second-class matter March 7, 1914 at tbo Post Office at Chicago, Ilk, 
under the Art of March 3, 1879

Chicago, 111., Antradienis, Balandžio-April 30 d., 1929

(Atlantic and Pacific 1*11010)

57,000 gyventojų LIETUVOS ŽINIOS
Maskvoje prarado

Nusavino Plioterio dva
rų Kurtuvėnuose

balso teisę
- M as- 
iš rin-

Meksikos sukilėlių 
vadai pakilę sprukt 
į Jungt. Valstybes

Girdai eina, kad vyriausias su
kilimo generolas, Escobar, jau 
pasprukęs

NOGALES, Ariz., bal. 29.— 
Vyriausias Meksikos sukilėlių 
vadas, gen. Escobar, sckmadie- 
nio naktį staiga dingo iš Ne
gales, Sonorcj, vyriausios sto
vyklos. Artimi jo žmonės sako, 
kad gen. Escobar išvykęs pals 
vesti sukilėlius prieš artyn at
žygiuojančių federalinę kariuo
menę, tačiau eina girdai, kad 
jis išvykęs į Cananeų, kad, 
vęs aeroplaną, įgalėtų iš ten iš\ 
skristi į EI Paso, Tėvas, arba į 
Douglas, Arizonoj, ir čia pasi
duoti Jungtinių Valstybių imi
gracijos vyriausybei.

Kaip girdėt, visi sukilėlių ge
nerolai Scnoroj esą pasirengę 
urnai sprukti per sieną j Jung
tinių Valstybių pusę, jei tik 
gen. Escobar paskelbsiąs, kad 
sukilimas yra baigtas.

1,000 sukilėlių pasidavė

Bandė nusižudyt dėl ne
grės šokėjos meilės

ZAGREBAS, Kroatija, bal. 
j 29. — Del to, kad Josephine 
Baker, amerikietė šokėja, neg
rė, atmetė karštus jo meilės 
pareiškimus, Aleksius Grch, 
jaunas inžinierius, teatro tarp
dury lies šokėjęs kojomis smei
gė peiliu sau į krutinę. Gydy
tojai turi vilties dar jį išgelbė
ti.

Italai dar ieškos ąt- 
šiaurėj dirižablio

“Italia” žmonių
ROMA, Italija, bal. 29. — 

Italijos valdžia vėl siunčia eks
pedicijų j atšiaurės ledus ieš
koti šešių dirižablio “Italia” 
įgulos žmonių, prapuolusių ten 
kai praeitų metų gegužės 25 
dieną dirižablis sudužo. Ita- 
lia vis dar turi vilties, kad tie 
žmonės gali būt dar gyvi kur 
leduose.

Ekspedicija, kuriai vadovau
ja Gianni Alibertini, iškeliauja 
į Norvegiją, iš kur norvegų lai
vu plauks j atšiaurės ledus.

Michigan City, Ind. Bušo kolizija su elektrikinid traukiniu. Sužeista 25 žmonės; du mirtinai. 
Nelaime atsitiko bal. 25 d.

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 29. 
— Gen. Plutarco Gailės, vyriau
sias federalinių armijų vadas, 
praneša savo vyriausybei, kad 
sukilimų Sonoroj jis laikąs be
veik baigtų. Jis savo praneši
me saiko, kad penktadienį du 
sukilėlių pulkai, viso 1,000 vy
rų, pasidavė federalinei kariuo
menei be jokių sąlygų ir kad 
visos kitos sukilėlių jėgos bai
gia irti.

9 šeimos nariai užmušti, 
traukiniui užgavus 

automobili
M1DDLETON, N. Y., bal. 29.

Greitajam Erie geležinkelio 
traukiniui užgavus netoli nuo 
čia automobilį, buvo užmušti 
devyni asmens, visi vienos ita
lų šeimos nariai. Užmušti: An- 
tonio Bianchi, 42: jo žmona 
Rcse, 32, ir septyni jų vaikai 
amžiaus nuo 16 metų iki 10 
mėnesių. >

i Elektrinių traukinių 
katastrofa N. Y.

4 žmonės užmušti; 40 sužaloti 
“subway” traukiniui susidū
rus su su keltu traukiniu

I . ----
NEW YORiKAS, bal. 29.

Bronxe, ties 167-ta gatve, susi
dūrė požeminio geležinkelio 
traukinys su iškelto geležinke
lio traukiniu. Katastrofoj ke
turi asmens buvo užmušti ir 

| apie keturiasdešimt sužaloti.
Keltojo traukinio sudužusiuose 
vagonuose tuojau kilo gaisras.

Katastrofa įvyko vietoj, kur 
požeminis geležinkelis susiduria 
su keltuoju geležinkeliu.I

Mokys policininkus 
j “kaip elgtis su 

moterims”

Tūkstančiai Anglijos 
moterų tampa Darbo 

partijos nariais
LONDONAS, bal. 29.--Prieš- 

rinkiminci kampanijai jau pra
sidėjus, visi ženklai rodo, kad 
Darbo partija darosi vis popu- 
leresnė žmonių masėse, tuo tar
pu kai .abiejų buržuazinių par
tijų — konservatorių ir libera
lų — įtaka smfinka.

Metinėje moterų darbininkių 
konvencijoje, kuri įvyko pra
eitų savaitę, Rtansay MacDo- 
nald paskelbė pčnkis svarbiuo
sius Darbo partijos programo 
punktus, kurie darbo moteris 
turi ypačiai suinteresuoti. Tie 
punktai turi reikalo su tokiais 

i klausitnais, kaip pensijų, kainų 
maistui, auklėjimo, gyvenamų 
butų ir paramos darbininikafns, 
kurois rengiasi tapti motinomis.

Kad šitie Darbo partijos pre- 
gramo punktai yra labai popu- 
lerųs masėse, matyt iš to, kad 
nuo diįenos, kai MacDonakl juos 
paskelbė moterų konvencijoje, 
jau penki tūkstančiai įvairių 
gyventojų sluogsnių moterų įs
tojo j partijų.

Jugoslavų žandarai nu
šovė du komunistu --- LU_ - ■

ZAGREBAS, Kroatija, Jugo
slavija, bal. 29. — Netoli nuo 
Austrijos sienos vakar buvo nu
šauti du vyrai. Policija skel
bia, kad tai'buvę du “paviyin- 
gi komunistini.” Nctob nuo 
vietos, kur įvyko šaudymas, 
buvę rasti paslėpti du maišai 
su kurstomąją literatūra.

Varšuvoj bijo kru
vinų riaušių per 
Gegužės pirmąją

’T J- -r- ---.r _ - 4 M M

BERLYNAS,' bal. 29. — Iš 
Varšuvos telefonu praneša, kad 
ten su dideliu nerimu ir bai
me laukiama gegužės pirmosios. 
Bijoma, kad per darbininkų 

i demonstracijas; komunistai vėl 
neatkartotų savo provokacinių 
žygių ir nciššainktų kruvinų 
riaušių, kaip kad praeitais me- 

‘ tais.

Stauning, socialistų 
vadas, sudarė Dani

jos kabinetą
Be socialdemokratų, vyriausy

bes nariais bus dar trys radi
kalų atstovai

---------- -
KOPENHAGA, Danija, bal. 

29. — 1'heodoras Stauning, So
cialdemokratų vadas, jau suda
rė naujų Danijos ministerių ka-1 
bilietų. Be socialdemokratų, į: 
kabinėta įeina dar trys radika
lai.

Naujosios vyriausybės pro
gramas bus griežtai sumažinti 
kariuomenę ir laivynų ir pa
naikinti landstingą (senatų).

Landstingas turi 76 narius, 
kurių devyniolikų renkasi pat
sai landstingas, o pusę likusių
jų renka kas ketvirti metai 
krašto piliečiai.

Ko R R Š?

CLEVELAND, Ohio, bal. 29. 
Clevelando kolegijoj steigiami 
kursai policininkams. Mokyti 
profesoriai mokys policininkus 
sekiojimo metodų, psichologijos 
ir, be kitų gudrybių, dar “kaip 
elgtis su moterimis.”

Sovietai uždarinėja 
armėnų bažnyčias
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, bal. 29. — Tikėtini prane
šimai iš A agoros sako, kad so
vietų valdžia uždarė armėnų 
bažnyčias Tiflise, Baku ir Eri- 
vane. Policija išvaikė armėnų 
protesto mitingą ir daug asme
nų areštavo.

Dovanojo ligoninei 
$500,000, kad kara
lius Jurgis pasveiko
LONDONAS, bal. 29.— 

Džiaugdamasis, kad karalius 
Jungis pasveiko, vienas, turtin- 

i gas asmuo padovanojo Kara
liaus Edvvardo ligoninei Londo
ne 500 tūkstančių dolerių.

Venezuelos sukilė
liai paėmė miestą
BOGOTA, Kolumbija, bal. 29. 

—.Pranešimai iš Arauca, Ko
lumbijoj, sako, kad Venezuelos 
cevoil'ineininkų kariuomenė, ge
nerolo Arevalo Devono vedama, 
paėmė Orzos miestų.

Orza yra palei Araucos' upę, 
netoli nuo Kolumbijos sienos.

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

Gali būt lietaus; truputį šil- 
čiaus, vidutiniai pietų ir pietų 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 42° ir 50° F.

šiandie saulė teka 5:48, lei
džiasi 7:46. Mėnuo teka 1:33 
ryto.

Anglai - Vokiečiai jun
giasi kovai su Ame

rikos filmomis

LONDONAS, bal. 29.—Daily 
Mail sako, kad esanti organi
zuojama Britų filmų kompani
ja su $5,000,(X)0 kapitalo, kuri, 
bendrai su Vokietijos filmų in
teresais, stengsis konkuruoti su 
Amerikos filmomis.

Angliakasių komisijos 
egzaminai

SiPRINGFIELD, III., ai. 29.— 
Miners Examining Board (ang
liakasių kvotėjų komisija) skel
bia, kad angliakasių kvotimai 
gegužės mėnesį įvyks šiose vie
tose: Belleville, įgeg. 6 dienų; 
Harrisburge, 7 d.; Herrine, 8 
d.; Zeiglėre, 9 d.; Du Quoins, 
10 d.; Taylorvillėj, 11 d.; Pana, 
13 d.; Decature, 14 d.; Dan- 
villėj, 15 d.; Peorioj, 16 d.; 
Springfielde, 17 d., ir Gillespie, 
geg. 18 dienų.

Tornadas S. Carolinoj 
1 užmušė, 15 sužalojo

CAMDEN, S. C., bal. 29. — 
Užėjęs tornadas vakar čia ir 
apielinkėj suigriovė keletą na
mų ir šiaip daug žalos padarė. 
Viena moteriukė, negrė, buvo 
užmušta ir penkiolika baltų 
žmonių buvo sužaloti.

Japonai ' kuria savo 
emigrantų koloniją 

Brazilijoje
........................— I

RIO DE JANiEllRO, Brazilija, 
bal. 29. Japomija steigia Be: 
leme ('Paroj) japonų išeivių ko
loniją. Alpinančio rugsėjo mė
nesio pradžioj Osaja IShoshen 
Kaisha kompanija pradės gar
laivių tarnybą tarp Japonijos 
ir Bclemo ir pirmutiniu laivu 
bus atgabenta 250 japonų imi
grantų.

Paminklas pirmiems 
nuo nuodingų dujų bu

vusiems kareiviams
HIUUSELJS, Belgija, bal. 29. 

— Flandrų Stenstrate kaime 
vakar tapo atidengtas didelis 
paminklas didžiojo karo karei
viams, kurie pirmi mirė baisia 
mirtimi nuo nuodingų vokiečių 
dujų.

Paminklo atidengime dalyva
vo apie 10 tūkstančių belgų, 
britų ir franeuzų veteranų.

ROMA, bal. 29.- Ministerių 
taryba patvirtino keturis pro
jektus, liečiančius Italijo's-Vati- 
kano konkordatą, kurie bus pri
statyti fašistų “parlamentui.”

J. V. norėjusios papirkti 
Nikaraguos maištinin

kų vadą Sandino
BUENOS AIRES, Argentina, 

bal. 29. Nikaraguos maišti
ninkų vadas, gen. Sandino, at
siuntė j Argentiną savo agentą, 
gen. Jiulio Cesar Rivasą, anti- 
jmper ia'liisti nei propaganda i
prieš Jungtines Valstybes vesti.

Gen. Rivas čia pasakoja, kad 
10,000 Jungtinių Valstybių ka
reivių Nikaraguoj laiką okupa
vę 900 ketvirtainių mylių, ir 
kad J. V. admirolas David 
Sellers buvęs atsiuntęs genero
lui Sandino čekį $400,000 su
mai, bandydamas jj^ papirkti, 
kad jis pasitrauktų.

Sprogdino pdsažierinį 
traukini Meksikoj

MEKSIKOS M UOSTAS, bal. 
29. — Praneša, kad praeitų nak
tį geležinkely, 30 mylių nuo 
Queretaro (Miesto, buvo dinami
tu sprogdintas pasažįerinis trau
kinys, ėjęs iš Meksikos Miesto 
į Laredo, Tex. Mašinistas,’ 
traukinį lydėjusies kareivių sar
gybos vadas ir keli pasažieriai 
buvo sužaloti. ‘

MASKVA, bal. 29. — 
kvos sovieto nutarimu, i 
kikų sąrašo lapo išbraukti 57,- 
009 Maskvos gyventojų, kurie 
Ino budu neturės teisės bal
suoti rinkimuose.

Iš rinkikų sąrašų išbraukta: 
19,422 privatiniai prekiautojai 
ir 9070 jų šeimų moterų ir vai
kų; 13,000 asmenų, kurie turi 
pajamų iš savo ranlkų darbo; 
9600 asmenų, kaltinamų, kad 
jie naudoja darbininkus i 
privatinei naudai; 3900 papų 
ir 1400 buvusių žandarų ir 
tosios armijos o Ii c i erų, ir 
silpnapročių.

KAUNAS. Teko sužinoti, 
kad grafo Plioterio vienas dva
ras Kurtuvėnuose dabar nusa
vintas.

Gimnazistas nuteistas
4 metams kalėjimo

ŠIAULIAI. Kastas Korsa
kas, buvęs Šiaulių gimnazijos 
8 kl. mokinys, nubaustas Šiau- 

savo lių apygardos teismo 4 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo už 
veikimą komunistų partijoj, pa
davė Vyriausiam Tribunolui 
apeliacijų. Sąryšy su 
pervežtas iš Šiaulių 
Kaunan.

700
tuo jiš 

kalėjimo

17 žmonių žuvo ju 
roję, laivo gazoli

nui sprogus
Nauja Lietuvos 

ninku draugija
meni-

Šiomis dieno- 
meno 

i plakatų ir 
narių įkurta nauja 
dailininkų draugija 

Vaivorykštė.” 
Draugijos tikslas

MANILA, Filipinai ,bal. 29.1 KAUNAS.
Juroj, pusiaukely. tarp Mas- mis buvusiųjų Lietuvos 

kūrėjų draugijos 
sekcijos 

Garlaivis Lietuvos

bate ir Cebu salų,“Viki.ng” gar
laivy užsidegęs sprogo jo ga-

buvo visai sunaikintas. Septy
niolikos jo įgulos žmonių pasi- visais
gendama ir manoma, kad visi galimais budais kurti, globoti 

Kili dvylika įąu- ir ple»ti lietuvių tautinę dailę.jiie yra žuvę.
los žmonių buvo atvykusio ne
laimės vieton švedų garlaivio 
“Delhi” išgelbėti 
dar gyvi. Kai kurie išgelbėtų-1 
jų buvo skaudžiai apdeginti.

Nauja draugija dirbs artimam 
kontakte su Lietuvių dailės

iš vandens i draugija.
■ ■ Draugijos “Vaivorykštė” stei-

igcjais pasirašė dailininkai: A. 
Žmuidzinavičius, P. Kalpokas, 
V. Didžiokas, A. Gordevičius, 

Nugina pranešimą P. Rimša, J. Zikaras, J. Šileika, 
;K. Šklėrius ir Ign. Šlapelis.apie “Jevcekcijos” 

likvidavimą
MASKVA, bal. 29. — “Jev- 

sekcijos [žydų komunistų sek
cijos] vadai griežtai nuneigia 
Berlyno paleistų žinią, busią 
Centralinis komunistų partijos 
komitetas nutaręs tą atskirą žy
dų komunistų organizaciją lik
viduoti. Šiuo tarpu “Jevsekci- 
ja” ruošiantis savo, konferenci
jai, kuri įvyksianti gegužės 13 
dienų.

Studentas prigėrė
HAiNOVER, N. H., bal. 29.— 

White upėj prigėrė Richard 
Blicikensiderfer, 23 m., antrame- 
lis Dartmoutho medicinos mo
kyklos studentas.

ROMA, bal. 29. — Karalius 
Viktoras Emanuelis su karalie
nė ir princese Giovana jachta 
“Savcia” išvyko su vizitu i Sar
dinija.

Areštai ir kratos
ŠIAULIAI. Balandžio mėn. 
ir 5 d. d. Šiauliuose buvo pa

daryta kelios kratos ir areštai. 
Suimtas Šiaulių stoty Č. Liuti
kas, Šiaulių muziejaus vedėjas, 
ir padėtas Šiaulių kalėjimam 
Kratos metu pas jį nieko neras- 

i ta.

4

Netikri 100 ir 20 dole
rių banknotai Lietuvoj

KAUNAS. — Praneša, kad 
Zarasų apskrity paskleista ne
tikrų Amerikos pinigų bank
notų po 100 ir 20 dolerių. Vie
nas 
p ai

platintojų suimtas. Pini- 
buvę gabenami iš Latvijos.

I ___________ _

Nusišovė eignlis
Vabalninku vaisė., Grinėnų 

kaime medžiokliniu šautuvu nu
sišovė eigulis J. Ncvcdomskis, 
apie 40 metų amžiaus.

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 j 5 ar 10 dienų.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, m.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland, III
Vakaras Golden Star kliubo 

naudai sergančio nario, M. Va
lentus, kuris įvyko balandžio 
20, 1929 m.,, pavyko puikiau
siai. Pelno liks virš $4()().(M) 
(keturių šimtų dolerių), ir ta 
graži auka bus perduota M. 
Valentų šeimynai, kaipo pagal
ba sunkioj valandoj.

Al. Valentą darbavosi ištiki
mai Golden Star ikliube nuo pat 
jo susitvėrimo. 'Bengiamuose 
baliuose, išvažiavimuose ir va
karienėse jam tekdavo darbuo
tis daugiausia, ir visada, su 
linksma šypsena veide, višiems 
jis teikdavo geriausį patarnavi
mą. Daug prisidėjo jis prie 
sutvėrimo sporto skyriaus, už
tai buvo 
biamas.

Tačiau 
užgaubė 
tai su
sopuliai mažina 
ligonio 
ne atsistot, ne atsigult; vienin
telis pailsiis per ištisas dienas ir 
naktis tai sėdint kniubot ant 
ko nors pasirėmus. Aną vaka
ru nuvvkom burvs kliubiečių 
atlankyt ligonį. Pasitinkam ir 
komitetą su pinigais, na ir visi 
įeinam į ligonio kambarėli Li
gonis bekniubąs ant tam tyčia 
prirengtCH Lentos, pakelia gal
va išdžiuvusiu veidu; akys, dar 
vaizduojančios pilną gyvumą, 
malonei sutiko kiekvieną, ir 1^ • 
kiekvienam pratiesė

ir yra kliubiečių ger-

gyveninio prošvaistę 
juodas 
viršum

Aš pirmas duodu įnešimą, 
kad butų steigiamas storas ir 
moksliškas žurnalas... Tada ne
galės peckoti žurnale visokie 
padaužos — rašys tik ytin mo
kyti rašytojai.

—Don Pilotas.

Mirė jaunas lietuvis 
Roselando kumš

tininkas

Golden Star 
ligonį, reikš- 
ir kartu per 
priduodamas

dūli, kad ateityje norėta jį su
leisti kumščiuotis su tokiais vy
rais, kaip Sharkey arba Demp- 
seV. ’

Ross buvo 23 metų amžiaus. 
Paliko brolį Mykolą, gyvenantį 
Kalifornijoj, ir seserį Eleną 
S te i n m i 1 ler, C11 i ca go j e,

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, gegužės 3 dieną, iš namų į 
Visų Šventų parapijos bažnyčią, 
prie 108 ir Wabash galvių, o 
iš ten į šv. Kazimiero kapines-

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis.

las PArk Laibo r Lyceum (prie 
Ogden ir Kedzie Avės.). Kal
bos prasidės 8 valandą vakaro. 
Kalbės gabus kalbėtojai. Bus 
išpildytas gražus muzikalis pro
gramas.

Kviečiami 
Įžanga veltui.

/

visi atsilankyti.

Smulkios žinios

NEURALG1A

šiuo pasauliu sek- 
Ibalandžio 28 diena,

Jonas Marozas turė-

Gegužės Pirmos Die
nos Apvaikščiojimas

Atspirin yru vaizbužeiiklis Baycr Gamybos Monoaeeticaeidesterio Salicylinės rukšties.

P-nas John P. Gregg, savi
ninkas aptiekos adresu 2346 W. 
(>9tli St., tapo 'taipjau savinin
kas didžiulio garažo,* kuris ran
dasi atresu 903-5-7 Wes t 351 h 
St.) Transakcija padaryta 15 d. 
balandžio. Garažą renduoja 
patyręs savo amate p. Zabu- 
kas ir jo partneris. Garaže 
vietos autams pastatyti daug; 
įvažiavimas ir išvažiaivimas iš 
garažo visuomet parankus, ka
dangi yra keletas durų; čia 
taip pat parduodami nauji au
tai.

Jonas Marozas, geriau žino
mas vardu “Johnny Ross’, per
siskyrė su 
madienį, 
Boselando ligoninėje po trum 
pos ligos.
jo plaučių uždegimą.

Marozas arba Boss buvo 
kumštininkas žinomas tarpe lie
tuvių ir kitataučių. Jisai bu
vo apsiėmęs kum š č i u o t i s 
Knights of Columbus kliu'bui 
kaip vakar, t. y. pirmadienio 
vakarą, bet netikėta liga paga
vo jį, ir reikėjo vežti jį perei
tą penktadienį į ligoninę.

Jonas buvo sunūs Klemento 
Marozo, kuris gyvena 10529 
Edbrooke Avė., Roselande. Ji
sai buvo baigęs Cohen pirmąją 
mokyklą. Vėliau tarnavo kaip 
fireman Lake Miichigan laivu- 
ke. Pirm dviejų melų jisai 
pradėjo kumščiuotis, o vasaros 
laiku tarnavo kaip gyvasties sar
gu (lite guard) 76-tos gatvės 
maudynėms.

Ross buvo kapitonas Tribū
ne dienraščio kumšti n i n k ų 
“Golden Glove” būrio. Jisai iš- 
laimėjo auksines pirštines, kai 
nugalėjo (Halų Robinsoną 
Illinois universiteto. Jisai 
jau turėjo daugelį įvairių 
dalių ir visokių žymių iš 
bų ir kitokių organizacijų

Byloj pirma gegužes diena— 
darbininkų švente. Susipratu- 
sieji darbininkai visose šalyse 
apvaikščioja tą dieną, kaip sa
vą, darbininkų šventę. Vienur, 
kur jie yra geriau susiorgani
zavę, tvirtesni, jie rengia de
monstracijas, laiko daugybę mi
tingų, neina tą dieną į dirbtu
ves, švenčia ją kaip savo šven
tę^ Kitur, kur judėjimas yra 
silpnesnis, kur susipratusių 
darbininkų skaičius mažesnis, 
Pirmąją Gegužės Dieną laiko
ma susirinkimai, prakalbos, 
siunčiama pasveikinimai kitų 
šalių darbininkams.

Chicagos socialistai Gegužės 
Pirmai Dienai apvaikščioti ren
gia masinį susirinkimą Doug-

Sudaužytas veidas Gradaus- 
kui, 35 metų, gyv. 4736 South 
Marshfiekl Avė. Jisai įėjo j 
valgyklą pavalgyti, čia jį už
kabino keletas nepažįstamų vy
rų.

brangią 
visiems 
ačiū, a- 
in etų!” 
kad jis

kaip skaudus 
ir taip silpnas 
Ligonis negalijėgas.

gyslotą ranką tardamas: 
“Sveikinu jus visus, mano drau
gai, nors jau aš su jnimis grei
tai nebedraligausiu.” Ir atsi
dusęs valandėlei, vėl kniaubia- 
si ir vėl keliasi, tartum norė
damas aitgaut dauginus pajė
gos. K. Strumilas prataria: 
“Mykolai, pasveik greičiau, štai 
jau pavasaris, važiuosime į miš
kus.” 'Ligonis atsako: “Jus, 
draugai, į miškus, o aš jau į 
beržyną... ak, jau nusibodo, la
bai nusibodo, ir butų geriaus, 
kad greičiaus”....

Paeiliui palinkėjo ligoniui ra
minančios sveikatos komiteto 
nariai A. Nakrašis ir K. Gruz
dys pranešė, kad 
k Iiuibas sveikina 
damas užuojautos 
juos, komitetą,
$110, kaipo pelną iš rengtojo 
vakaro. Kambarėly užviešpata
vo tyla. Ligonio akyse tartum 
blikstelėjo džiaugsmo prošvais
te, žvalgydamasis aplink ir gi
liai atsidusęs pratarė: “Negalė
čiau surast padėkos žodžių ma
no numylėtam Golden Star 
k Ii ubui už tokią man 
dovaną, tik jau linkiu 
geriausios sveikatos ir 
čiu — (gyvenkit šimtą 

Kartu ligonis meldė,
norėtų padėkavot Golden Star 
kliu'bui viešai. Tai padaryti pa
vesta ten pat A. Narbutui. Ir 
tai Į) valandą pasikalbėję, pali
kome ligonį ramiausiam poil
siui.

Golden Star kliubas atliko 
jam išpusiančią ir garbingą už
duotį. Ačiū jums, draugai, ku
rie pardavinėjobe serijas; ačiu 
draugui K. Strumilai už išku
rnėtąjį auksini $10 ir atgal su
gražintą; didelis ačiu komite- 

kuriam teko sunkiausias 
jis savo (]ar))as; ą Nakrašiui, K. Gruz- 
---------- i džini ir A. Barškiečiui; taipgi 

visiems darbininkams ir 
atsilankiusiai publikai.

i Tikiu, kad tuomi mes palcngvi- 
Konstipacija pas kūdikius ir.nome ligoniui valandą kitą jo

Sužeista Lilija Mueller ir jos 
šešių> metų sūnūs. P-nia Muel
ler gyvena 4402 So. Albany 
Avė. Ji ėjo per gatvę prie Hal
sted ir 35-tos gatvių. Užgavo 
autas.

KAIP V AIKŲ SPECIALISTAI ačiū
GYDO KONSTIPACUĄ I visai

vaikus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, odos neaišku
mo ir t. t. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir suaugusius žmones; pa
daro juos piktus, karščiuojan
čius, neramius. Bet nevartok 
suaugusių žmonių 
kūdikių, sako vaikų specialistai. | 
Devynios dešimt nuošimčių jų j 
pataria tik vieną preparatą dėl 
konstipacijos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų. Jie sako 
Fletcher’s Castoria. Milionai 
motinų įrodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas
toria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir skani. Tikroji 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą. Šalinkis imitacijų.

karčioj ligoj. Draugai, kurie 
dar nea t lankėte — atlankyki
te!

■k * * V’ i * D M/

Garbė daktarui -1. E- Maka
rui, kuris yra ir Golden Star 
kliubo daktaras-kvotėjas, už jo 

stropų patarnavi-
ligoniui M. Valentai.

—J. Grybas, pirm.

vaistų dėl sąžiningą ir 
mą

Rašytojas

SERGANTYS
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Autas užgavo Oną Ališauskai
tę, gyv. 3520 Emerald Avė. Ne
laimė atsitiko prie 35-tos ir 
Halsted gatvių. —Rep.

J 1,18 
Dr.

iš 
taip 
nic- 

kliu- 
Nuo

to laiko jisai kumščiavosi New 
Yorke su geriausiais kumšti
ninkais ir buvo pripažintas kai]) 
geriausias jaunas kumštininkas 
Chicagoje. Kalbos buvo gir-

8p*vta!i<ita« gydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas Išegzamlnavi- 
mas atidengs jusų tikrą ligą ir jei aš apsi
ima! u Jus gydyti, sveikata jums sugryS.-Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iščgzaminavimo—kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BItcI., netoli State 

Kambarys 1016 
hnk elevatorių.

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

nuo 10 rv*0 iki 1 do pietų.

st.

(Feljetonas)
Mes turime daug rašytojų, 

bet neturime “moksliškų žurna
lų,” kuriuose musų rašytojų 
moksliški raštai galėtų tilpti.

Vadinasi, musų rašytojai tu
ri nukentėti dėl neturėjimo vie
tos savo raštams. Laikraščiai 
duoda vietos savo skiltyse, bet 
mi ksliškiems raštams, ar taip, 
ar kitaip sakant, lyg butų ir 
pažeminimas. Todėl dauguma 
musų rašytojų merdi ir laukia 
kol atsiras moksliškas žurna
las.

Tik vieną, ytin mokytą, ra
šytoją turime, kuris rašo į bet 
kurį laikraštį, ’ nors ir susirau
kęs. Sako, jeigu butų “moks
liškas žurnalas,” tai jisai rašy
tų dar moksliškesnius straips
nius. Jisai skaito storas Kny
gas, plonų knygų jis nepaiso. 
Iš prigimties jis mėgsta storu
mą. Žinoma, moksliškas žur
nalas irgi turės bu t storas, kai 
ytin mokytas rašytojas pradės 
rašyti.

Buvo Nervuotas, Turėjo 
Silpnus Inkstus ir Prastą 

Sveikatą
šis pranešimas yra nuo p. Eugeno Wil- 

liams. Eayetteville, N. C., turtų pertikrin
ti kiekvieną sergantį, išblyškusi skaityto
ją, kad Nuga-Tone yra puikios gyduolės. 
Jis sako: “Prieš vartojimą Nuga-Tone aš 
turėjau prastą sveikatą, buvau nervuotas, 
turėjau silpnus inkstus ir prastas kepenis. 
Po vartojimo . Nuga-Tone tiktai 20 dienų 
praslinkus aš pastebėjau puikų savo svei
katos pasitaisymą. Dabar esu stiprus it 
sveikas ir jaučiuosi dešiiųtį metų jaunes
nis.”

Nuga-Tone yra pagelbėjęs virš inilionui 
žmonių, kurio buvo praradę savo sveika
tą ir stiprumą, ir jei jus esate silpnas ir 
sergate, jus turit pabandyti šias gyduoles. 
Jos yra geros nuo prasto apetito, nevirški
nimo, silpnų kepenų, silpnų inkstų arba 
pūslės, galvos skaudėjimo, chroniško nžkio- 
tiejimo, svaigulio, nervingumo, nusilpusių 
organų, prasto miego, praradimo svarumo 
ir istprumo. Jus gal itgauti Nuga-Tone 
kur gyduolės yra parduodamos. Jei jusų 
vertelga neturi jų stake, reikalaukite, kad 
jis užsakytų jums iš olselio vaistins.

1 po

DYKAI
šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojinuii, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hannner 
Bros. VVhite Lead.
Valspar Varnish geras iš lau
ko ir vidaus C4 
galionas ............... ’ 4>4TaOO
Stoginė popiera 3 plv, raudo-

...... $1.98
Pure boiled Linseed.... QQp 
Oil, galionas ......   VVv

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St.

Lafayette 4689
PR1STATOM VISUR

ūmi skaityt “storą ir gražią” 
knygą, tuoj pasijunti mokytes
nis... Plonose knygose, matote, 
nedaug proto 
Ii. Kas kita 
Jeigu nekaip 
storoj knygoj
Liudyti arba nualpti...

tegalima su k ra il
su stora knyga, 
mokytas ^si, tai 
lengvai gali 'UŽ-

Didelis Reikalavimas
Užsidirbkit gerų 
algą. Lengvas 
darbas. Mes pri
rengsime vielai i 
trumpą laikų. 
Praktiškos pa
mokos duodamos 
aut visokių ma
šinų.
Mastei- Sewing Operaiing School 
JOS. F. KASNICKA, mokytojas 

190 N. State St., 10 augštau 
kampas Lake St.

Operatorių

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance! Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Thrių gerą 
bargeną visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGICIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization I

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

I \u » I

Vėliausi ...... .......
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydymo 
škų. Nervų, 
jo. Odos, . __
Pūslės, šlapimosi ir Į\ 
visų Privatinių t 
gų. Specialia gydy- J 
mas dėl vyrų, 1... 
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 
sėkminga 
ir tūkstančiai 
dytų pacientų 
'Užtikrinimas, 
pacientai bus 

mi veiksmingai 
ma mokestis yra 
prieinama. Lengvi išmokėjimai, 
žasties jo imamos žemos mokesties, 
gančiant nebėra reikalo nepaisyti 
liguistumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jusų nu
sės prievolių. Neatidėliokit. bet atsi
kreipki t šiandie. T

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

kertėj Monroo St., Crilly Buikling. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 50(i dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

ŠIAME 
NAME
10 iki 5, Nedė- 
po piet. PąnedG- 

Subatomis valandos

geriausi

Chroni- 
Kran- 

Inkstų,

LL 
gydy- 

ku-

.30 metų 
prakti k u 

išgy- 
y r a, 
k a <1 į, - , „ .
gydo- specialistas

sėkmingai. Jo ima- 
žemą ir kiekvienam 

18 prie- 
ser- 

savo

25 METAI 
PAČIAME 

valandos: Kasdie 
10 iki 1 vai. 

Seredomis ir
Ofiso 
lioinis 
liais, ______ ___ _______
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 
LIETUVON

U

Dentistas
Naujame ofise

2417 W. 63rd Street

prie Western Avė.

Tel. Republic 2266 — Hemlock 2010

Rusiskos ir Turkiškos Vanos i 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

Dr.K.Drangelis

DARBO VALANDOS
»

Nuo 10 ryto iki 8 valandai vakare 
išskyrus Seredas.

U. S. Laivu GEORGE WASHINGTON

Gegužio 22d.,1929
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.

1739 So. Halsted Street



Antradienis, halan. 30, 1929

Tarp Chicagos
Lietuvių

h . T .—"-II .n-... i r II „

J. Babravičius dai
nuoja W. 0. R.

D. Stoty
J. Babravičius dainuoja W. 

O. R. D. Stoty, Webster hotely, 
šiandi, nuo 10 iki 10:30 vaka
re. Kartu su juo dalyvauja ir 
musų Mike Yozavitas. Neuž
mirškite “to tune in?’ M-tė.

Roseland
Žinios.

Balandžio 22 d. įvyko Aušros 
knygyno rėmėjų susirinkimas. 
Rėmėjų atsilankė mažai — ka
žin kodėl žmonės nebesirūpina 
knygynu. Naudotis juo nori, 
skaito visokias prelekcijas, turi 
susirinkimus, bet prisidėti prie 
palaikymo knygyno nenori. Jie 
gal mano, kad Aušros knygy
nas galės pasilaikyti dvasia 
šventa.

Kurie rėmėjai ir atsilankė, 
tai kiti iš jų, kažin kuo “pri
pumpuoti’’ ir kitų “informuo
ti,“ šnekėli šnekėjo visokių in

Steigia naują 
koloniją

M. Rozenski and Co. nupirko 
300 akrų žemės plota šalę pat 
Lockporto miesto ir dabar par
celiuoja jį j lotus tinkamus biz
niui ir rezidencijoms.

žemė yra labai gražioj vie
toj ant kalnelių, apaugusių di
deliais, lapotais medžiais, prie 
Archer Avė. ir 159 gatvės, ku
ri eina iš Harvey i Lockportą. 
Per vidurį žemės teka tyro van
dens, vidutinio didumo, upelis, 
vadinamas Big Run, ir priduoda 
tai žemei ypatingo gražumo.

Susisiekimas su šita žeme yra 
labai geras. Per vieną bloką 
nuo jos eina Archer Avė. karų 
linija; apie už trijų blokų stovi 
gelžkelio stotis ir apie už tiek 
blokų eina gilus vandens kelias, 
kur, tam keliui atsidarius, apsi
stos didieji jurų laivai su pre
kėmis plaukiantieji Į Chicagą 
iš New Orleans ir kitų Pietų 
Amerikos uostų.

Iš Chicagos i Lockportą ir 
taip pat i tą žemę ateina keli 
geri keliai automobiliais va
žiuoti. Pasiekti šitą vieu iš 
Chicagos ima apie tris bertai- 
nius valandos.

159 gatve dar šiais metais 
žada būti ištaisytas valstijos 
lėšomis kietas cementuotas ke
lias nuo pat Harvey iki Lock
porto.

žemės parceliavimo darbas ei
na prie užbaigos. Jį pabaigus, 
bus išlygintos gatvės ir šaligat
viai bus apsodinti medžiais. 
Kuomet tas darbas pasibaigs, 
prasidės lotų išpardavimas, že
mės savininkų noru yra parduo
ti lotus lietuviams, nors ir ne 
visus, tai bent geresniuosius. 
Tuo tikslu ir daroma šitas pra
nešimas. Lietuviai, pamatyki
te juos ir pasirinkite sau tin- 
kamesnius pirm išpardavimo 
atidarymo laiko. Pasinaudokite 
šita proga. Ji yra labai gera.

žemės savininkų noru yra 
taipgi padaryti naują koloniją 
gražią ir ramią, gyventi vietą. 
Tam tikslui abiem pusėm upe
lio jie palieka viešam vietos 
vartojimui dėl parko apie 25 
akrus žemės, kur ilgainiui bus 
ištaisytas parkas ir žaidimo vie
ta. Ir tam tikslui jie taipgi 
stato draudimą parduoti žemę 
juodveidžiams, arba statyti ko
kias nors lūšnas i vietą tinka
mų gyventi namų.

Lotai yra' nepaprastai dideli 
ir bus pardavinėjami labai pri
einamomis sąlygomis. Biznio lo
tai bus po 50 per 140 pėdas. 
Rezidenciniai lotai bus įvairių 
didumų: po 50 per 132 pėdas ir 
po ’/i akro, po '/2 akro ir po 
2 ’/2 akro.

Kadangi žemė buvo nupirkta 
tuo laiku, kuomet dar nebuvo 
nieko žinota, ar bus vedamas

NAUJIENOS, Chlcasro. IM.
.............. ..........................        ■ i »» t---

bartiniai žemės savininkai apsi
ima parūpinti pastatydinimu na
mų ant nupirktųjų lotų, tam 
tikrą dalį pinigų už juos įmokė
jus.

Bet žemė šitoj subdivizijoj 
yra ne tik gera ir graži vieta 
gyventi, o ir puiki propozicija 
pelningam pinigų investinimui. 
Kas turi atliekamą dolerį ir nori 
jį sutaupinti, tai jis geresnės 
vietos neras jam, kaip šitos že
mės vertė, čia jis ne tik ne
sudegs ir niekur neprapuls, o ir 
augs dauginsis sparčiau, negu 
kokiam kitam bizny, ar apyvar
toj.

Šitos žemės svarba, pelningu
mo atžvilgiu, pareina nuo jos 
artumo prie Lockporto, kuriam 
yra lemta būti Chicagos trans- 
portacijos centru prie didžiojo 
vandens kelio tarp Didžiųjų 
Ežerų ir Meksikos Įlankos, ku
rie vedimui jau dabar yra išleis
ta keturi šimtai milijonų dole
rių su viršum.

Kad už dvejeto metų, didįjį 
vandens kelia atidarius, Lock- 
porto gyventojų skaičius ma
žiausia šimteriopai padidės, tai 
nėra jokis spėliojimas. Jų turės 
būti ten net daugiau, kaip tiek. 
Gi dabar, dar tas kelias nėra 

užbaigtas, o Mississippi, upe lai
vais atvežama į St. Louis 50,- 
000,000 tonų prekių per metus. 
Chicaga vidurinių vakarų 
pramonės ir žemdirbystės 
centras, yra nepalyginamai 
didesnė už St. Louisą ir 
sulig to jos didumo yra ir jos 
reikalavimai didesni. Ir kada, 
ačiū šitam didžiąjam vandens 
keliui ji sutaps pasauliniu ju
ros uostu, tai ir judėjimas ši
tuo vandens keliu bus nepaly
ginamai didesnis. Ir šitas judė
jimas turės apsireikšti ypatin
gai Chicagos transportacijos 
centre—Lockporte.

Negali būti nei mažiausios 
abejonės tame, kad Lockporto 
gyventojų skaičius žymiai ir 
sparčiai augs ir kad kartu su 
tuo augimu augs Lockporto 
miesto žemių vertės.

Yra tat aišku, Kad musų stei
giamą koloniją laukia šviesi ir 
graži ateitis, .šitame straipsny 
bandėme ją nupiešti skaityto
jams. Bet jei dar kas butų 
neaišku, tai smulkesnių apaiški- 
nimų reikia kreiptis žemiau pa
duotu adresu:

M. Rozenski and Co., 
6542 S. Western Avė, 

Chicago, III.

Specialė EKsKursija

LIETUVA
SURENGTA ir asmeniniai vadovaujama 

kelionių eksperto, kad užtikrinti jums 
didžiausj patogumų ir smagiausių kelionę. 

Žemos kainos!
Išplaukia dideliu Red Star linijos lai

vu, ant kurio jus rasite visus patogumus 
moderniškiausios kelionės vandeniu.

BIRŽELIO 1 
laivas 

BELGENLAND
Del pilnų žinių apie šią ekskursiją kreipkitės prie

Agento V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., Chicago, III.

P-as Stulpinas palydės jus ir aprūpins dėl jus 
visus keliones reikalus.

Pirkite laivakortes atvažiavimui jusu draugų.

RED STAR LINE
International Mercantile Marine Co.

180 N. Michigan Avė., Chicago, III.

Cigaretų
formacijų, bet patys nenori jų 
pildyti. Visokių “sainų” rei
kalauja, be “šamo“ negali ne 
vieną vakarą pabūti it davab- 
ka, kuomet nemato ant sienos 
kulio nors šventojo paveikslo.

Išduoti visokie raportai. Bu-

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

pro ją gilusis vandens kelias, ar 
ne, tai už ją mokėta, palyginti, 
labai pigiai. Ačiū tam jos sa
vininkai dabar gali parduoti ją 
labai pigia kaina.

Lotų pirkėjų patogumui da-

vo nurodyta, kad pasikeitusios 
dabar aplinkybės, pailginus su 
tuo, kas buvo keletą metų at
gal. Aušros knygynas per pen
kiolika metų pasilaikė parengi
mais. Tada parengimai duoda
vo pcino; galėjo knygynas pa
silaikyti iš parengimų. Da/bar, 
kuomet kitokios aplinkybės, iš 
parengimų knygynas nebegali 
pasilaikyti. Tad kito nieko 
nėra daryti, kaip prisieina dė
ti mokestį rėmėjams, kurie -no
ri palaikyti knygyną, ir pro- 
porcionaliai tam, kiek kas nau
dojas juo. Buvo taipjau nuro
dyta, kad jeigu niekas neboi
kotuotų knygyno per komisarų 
gazietą, tai butų galima gauti 
ir daugiau rėmėjų, kurie prisi
dėtų prie palaikymo knygyno.

Serijų komisija pareiškė, kad 
buvo gautos kelios dovanos, 
bet kai dovanas žadėjusieji 
žmonės pamatė šmeižtus komi
sarų gazietoje, tai atsisakė duo
ti jas. Beiškia, vieni dirba ir 
mažiau naudojasi knygynu, o 
kiti, kurie daugiau naudojasi 
juo ir nepasirašę laiko knygy
ne susirinkimus, tie ir šmeižia 
jį per komisarų gazietą. Rė
mėjai, kurie daugiau darbuo
jasi palaikymui knygyno, išsi
reiškė, kad bus galima ir tan
kiau rėmėjus sušaukti, jeigu 
niekas daugiau irebešmeiš kny
gyno.

Nugirsta, kad K. Požėla ma
no apleisti Boselandą. Komu
nistai, nebeturėdami patogios 
vietos susirinkimas, buk jau nu
tarę remti Aušros knygyną. Bet 
klausimas kaip įstengs jie sa
vo prižadus pildyti. Kiek kar
ių jie yra nutarę, o ir jų inter- 
narionalas yra įsakęs jiems pa
naikinti kivirčius tarpu savęs,

gllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllioiffl

kaip Camels
t ■* *’ * X

gerumui pažymėti—

pakanka pasakyti

Camel
.* * - ki i . . . *

<

bet jie, kaip niovėsi, taip ir te- 
besiu iau ja. žvalgas.

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

< __ . j

JOE SMILGIS
Pirmos klesos Duco Male- 
vojimas. Geriausias auto

mobilių taisymas
Musą pataisytas jusu automobi
lius išrodys kaip naujas.

4642 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 4501 
CHICAGO

........ ™............. ž/

UniversaI State Bankas I
Tai yra lietuvių tvirtovė, iš kurios visi lietuviai, g 
ne tik gyvenantieji Čikagoje, bet ir apielinkėse g 
gali didžiuotis. Ta Banka kelia lietuvių vardą g 
ir stato lietuvius pirmyn. Dėkojame gero noro g 
lietuviams, kurie yra rėmėjais, kostumeriais ir g 
depozitoriais musų Banko ir per kurių prisi- g 
dėjimą tuos dalykus galima įvykdyti. Dabar g 
yra geras laikas lietuviams perkelti savo depo- g 
zitus į viršminėtą banką* atsilankant ypatiškai g 
dienomis arba antradienio ir šeštadienio vaka- gg 
rais, kuomet bankas yra atdaras iki 8:30 vai. g 
vak. ir paliekant savo knygutes dėl iškolekta- g 
vimo.
Taipgi galite nusipirkti pirmus morgičius, įde- g 
dant didesnes sumas pinigų ant 6%.
Važiuodami į tėvynę Lietuvą galite užsisakyti g 
laivakortes ant visų linijų.
Siunčiame pinigus į Lietuvą litais ir Amerikos g 
doleriais per paštą ir telegramų.
Galite apdrausti savo namus, nuosavybes, ra- g 
kandus ir automobilius nuo ugnies ir kitų ne- = 
laimių.
Reikalaudami kokį patarnavimą malonėkite at- g 
silankyti, o čia jums bus patarnauta kuoširdin- g 
giausiai ir teisingai.

I UniversaI State Bank I
H N. W. Cor. 33rd & So. Halsted St. ■ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Camels yra gaminami iš rinktiniausių tabakų, augintų, 
ištobulintų ir maišytų, žinovams prižiūrint.,

Camels yra lengvi ir priimnųs. ,
■ •

Camels skonis švelnus ir patenkinąs.

Camels yra vėsus ir gaiviną.

Camels kvapsnis viduj ir lauke visada malonus.

Jų skonis nenuvargina ir nepalieka cigaretinio skonies.

t

' © 1929, R. J. Reynolds Tobacco
Company, Winston-Salem, N. C.

Hank Has Talong Ways.
SVMlllM

,TUBBY
HE RE, HANK .

CARRY W UMBeniER.
YOVMIGHTAS VAJE L L
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TRAT IM teacvun
You HovaJ TO DO
TRICKS AM THtNGS
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“ELEKTRIŠKI SMEGENS” ,

Vienas jaunas švedas, Rolf Hofgaard, sako, išradęs 
mašiną, kuri galinti tuo pačiu laiku atlikti darbą cash 
registerio, knygvedžio ir sudedamosios mašinos ir iš ki
tos dalies namo rekorduoti pardavimus. Pranešama, kad 
susidarė didelė kompanija tas mašinas gaminti ir par
davinėti. Hifgaard išradimas jau esąs užpatentuotas vi
sam pasaulyje.

Ekspertai tvirtina, kad ta stebuklinga mašina dir- 
/ ba be klaidų. Todėl jau vien šituo atžvilgiu jos darbas 
yra vertesnis, negu žmogaus. Bet ji atstoja ne vieno, o 
daugelio žmonių darbą. Išradėjas mano, kad įdėjus ją 
banke butų galima apsieiti su viena dešimta dalim dar- 
bininkų. \

Tai yra labai džiuginančios žinios toms įmonėms, 
kurios vartoja daug raštininkų, knygvedžių ir panašių 
darbininkų. Bet ką darys žmonės, kuriems Hofgaardo 
mašinos paverš darbą? Įsivaizduokite, kad dauguma 
darbininkų, kurie šiandie dirba bankuose, gazo ir elekt-

Prieš šimtą tūkstančių organizuotų socialdemokra- 
$8.oo tų — septyniolika tūkstančių organizuotų kimunistų! 
200! Skirtumas per daug didelis, kad dar galėtų būt kokių 
1-^ abejonių apie tai, kuri tų dviejų partijų yra stipresnė.

Bet su komunistinės spaudos stoviu Vokietijoje yra 
3c dar prasčiau. Toje pačioje oficialėje komunistų partijos 

‘ 75c atskaitoje pažymėta, kad centralinį Vokietijos komunis- 
“Rote Faline” (raudonoji vėliava) prenume- 

$7 00|ruoja tik 10,772 partijos narių! Žinoma, parsiduoda tam 
... 3.50 tikras skaičius to laikraščio ir pavienėmis kopijomis, 

L25 bet vargiai galima tikėtis, kad pavienių numerių išeina 
- ,75 daugiau, negu nuolatinių prenumeratorių. Reiškia, visų 
—J skaitytojų ceutralinis komunistų organas gali turėt 

$8.00 daugių daugiausia kokius 20,000.
2.501 Juk tai yra tikriausia mizerija.

Šalyje, kuri turi keletą milionų organizuotų darbi
ninkų ir kur kiekvienas suaugęs žmogus skaito laikraštį, 
dešimt ar dvidešimt tūkstančių skaitytojų tai kaip lašas 
juroje. Bet Maskva ir jos pakalikai skelbia pasauliui, 
kad komunistai Vokietijoje “vadovauja proletariatui”! 
Vieni juokai.

sienių spaudai šitokią žinia:
“Vakar Kaune tapo suim

tas politinių emigrantų kur
jeris.

“Kriminalės policijos agen
tai suėmė kurjeri tuo laiku, 
kuomet jis buvo pas socialde
mokratų vadą Galini.

“Rastoji pas kurjerį kores
pondencija (musų pabraukta. 
“N.” Red.) davė pagrindų to
limesniems areštams. Tarp ki
tų tapo suimtas ‘Socialdemo
krato’ redaktoriaus Kairys. 
Redakcijoj to laikraščio rasta 
didelis skaičius ‘Pirmyn’ eg
zempliorių. Suimtas taip pat 
socialdemokratų vadas Bieli
nis kuris atvyko j Galinio bu-

įplaukų į metus apie 17,704 Lt., 
o išlaidų apie 17,915 lt.’ Prie 
šios stoties su vienu motoru 
kartu varomas malūnas su vie
nomis girnomis paprasto mali
mo, kuris per metus sumala 
grudų apie 20,013 centnerių ir 
jis duoda įplaukų į metus apie 
18,011 lt., o išlaidų turi apie 
13,035 lt. Šios įmonės su prie
taisais turi vertės 12,920 litų 
ir jos išduotos nuomon priva
tiems asmenims už nuomą po

4,800 lt. metams. Prie šių į 
monių nuomininkai laiko 4 sa 
vo darbininkus, kuriems išmo 
karna algų 14,282 litų, kurui 
7,245, alyvos 2,043 lt., žibalo- 
4,260 lt. ir kitokių išlaidų 
2,541.

(Bus daugiau)

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Nauji Išradimai

Apžvalga
PRAL. OLŠAUSKO 

NEPALEIDŽIA

Garsusis Lietuvos krikščionių 
darbuotojas ir “Saulės” draugi
jos steigėjas, kuris du kartu 
yra lankęsis Amerikoje, dabar 
sėdi sunkiųjų darbų kalėjime 
Kaune, Įtartas našlės Ustija- 
nauskienės nužudymu Birštone. 
Tardytojas padėjo ji į kalėjimą, 
kad jisai negalėtų pasislėpti nuo 
teismo.

socd. emigrantų komitetas pa
tyręs, kad Plečkaitis “ruošia 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos Centro komitetui, kaž ko
kį laišką.” Numanydamas, kad 
tas Plečkaičio laiškas gali būt 
provokacinis, emigrantų komite
tas nutarė kovo m. 28 d. Pleč
kaitį visai išbraukti iš organi
zacijos

Bet 
Kaune, 
gramų 
landžio

narių.
štai kas po to atsitiko 

Lietuvos valdžios tele- 
agentura (“Elta”) ba- 
m. 3 d. Išsiuntinėjo už-

įdomus dalykas, kad Kaune 
šita “Eltos” žinia nebuvo laik
raščiuose paskelbta, žvalgyba, 
matyt, nenorėjo, kad žmonės 
Lietuvoje žinotų, kuo pasire
miant Lietuvos socialdemokra
tai tapo apkaltinti dėl susineši- 
mų su “plečkaitininkais”.

Plečkaitis, išmestas už provo- 
katoriškus darbus iš emigrantų 
organizacijos Vilniuje, pasiuntė 
j Kauną “kurjerį” su laišku, 
kuris davė progos žvalgybai pa
daryti užpuolimą ant socialde
mokratų centro ir pradėt masi
nius socialdemokratų areštus 
visame krašte.

Despotizmas ir provokacija 
eina ranka rankon.

Kur tik dabar eini, visur girdi Rekordų muziką. Rekor
dus groja per Radio; Rekordus groja teatruose (Vita- 
phone), Rekordus groja kalbantieji paveikslai. Rekordus 
groja dabar visur geruose namuose, o netolimoj ateity gal 
paliks vien tik Rekordų muzika.

Naujausi Lietuviški Rekordai

Lietuvos Miestai ir
rikos kompanijų raštinėse ir departamentinių krautuvių 
knygvedystės skyriuose, butų atleista: kur tie žmonės 
tuomet dingtų? Kur jie rastų uždarbį?

Nuo to laiko, kai pradėta vartot mašinos fabrikuo
se, kiekvienas naujas technikos išradimas reiškė smūgį 
tam4ikram skaičiui rankų darbininkų. Ačiū technikos 
progresui, laikui bėgant tapo išnaikinta visa eilė stiprių 
ir gerai prasigyvenusių amatų. Bet dabar atėjo gadynė, 
kada technikos išradimai išstumia į gatvę jau ir proto 
darbininkus. Krutamieji paveikslai atėmė duoną tūks
tančiams teatrų artintų. Sudedamosios mašinos atstoja 
knygvedžius; o ši nauja Hofgaardo mašina grasina at
imti darbą ne tik skaičiuotojams, bet ir klerkoms ir 
pardavėjams krautuvėse.

Privatinės kapitalo nuosavybės sistemoje, galų gale, 
tik stambieji kapitalistai turės užtikrintą rytojų.

“NEŠALIŠKAS TEISMAS”

Del suareštuotųjų, sąryšyje su Plečkaičio provoka
cija, Galinio ir kitų socialdemokratų, Kauno oficiozas 
rašo: ;

“Mes žinome, kad ši socialdemokratų byla bus 
atiduota nešališkam valstybės teismui išnagrinėti 
ir išspręsti. Turimoji medžiaga teismo salėje neša
liškai dalyką nušvies ir parodys, kas ir kuo kaltas.” 
O ant rytojaus tame pačiame oficioze pranešama, 

kad Galinio ir kitų 30 asmenų byla “persiųsta kariuome
nės teismo valstybes gynėjui.”

Taigi matome, koks “nešališkas” teismas tą bylą
nagrinės: kariuomenės teismas!

Visose civilizuotose šalyse yra pripažinta, kad teis
mo nešališkumas gali būti tiktai tuomet užtikrintas, kai 
apie kaltinamojo kaltę sprendžia iš paprastų piliečių 
parinkti prisaikintieji teisėjai (džiurė). Lietuva tokios 
įstaigos dar neturi. Jos teismuose daro nuosprendžius 
valdžios paskirtieji teisėjai valdininkai.

Tečiaus Voldemaro vyriausybė net ir tokiais teisė
jais nepasitiki. Galinio bylą ji paveda ne civiliam teis
mui, bet karo teismui. Ir “L. Aidas” nesigėdi sakyti, kad 
tai busiąs “nešališkas teismas”!

“PASAULIO REVOLIUCIONIERIAI” NUSIGYVENO

Prieš tardytojo nuosprendį 
pral. Olšauskas davė skundą 
Kauno apygardos teismui, bet 
teismas jo skundą atmetė. Tuo
met “dvasiškas tėvelis” įteikė 
skundą Vyriausiam Tribunolui, 
reikalaudamas, kad tardytojas 
paleistų jį po kaucija iš kalėji
mo. Bal. 13 d. Vyr. Tribuno
las svarstė Olšausko skundą, 
bet ir jisai nutarė skundą at
mesti. Taigi pralotui Olšaus
kui teks sėdėti Kauno sunkių 
darbų kalėjime iki teismo.

Girdėt, kad dvasiškoji R.-ka- 
tailikų bažnyčios vyriausybė 
suspendavo Olšauską iš kunigo 
pareigų.

Klerikalų spauda Amerikoje 
apie pral. Olšausko bylą nieko 
nerašo. Bet jeigu tokia, kaip 
Olšausko, byla butų iškelta prieš 
kokį “bedievį”, tai kleųikalų 
lai rakščiai bubnytų apie ją, vi
somis jėgomis.

Miesteliai
Joniškis

(Šiaulių appskrities)
Rašo Akiras

Nuo karo laikų iki dabar Vokietijoje dar vis nesi
liauja atkakli kova tarp socialdemokratų ir komunistų 
dėl įtakos darbininkų judėjime. Vienu tarpu, būtent, 
Ruhro užėmimo ir markės infliacijos metu, atrodė, kad 
komunistai, gausiai šelpiami Maskvos pinigais, pasivys 
socialdemokratus ir gal net pralenks juos. Vokietijos 
sostinėje, Berlyne, komunistai 1924 m. jau buvo įgiję 
beveik tiek pat pasekėjų, kaip socialdemokratai.

Bet kraštui susitvarkius ir gyvenimui pradėjus įeiti 
j normales vėžes, Vokietijos komunistai ėmė sparčiai 
smukti. Neseniai įvyko Berlyno, .Brandenburgo ir apie-, 
linkių apskrities komunistų suvažiavimas ir jame buvo 
paskelbtos skaitlinės, iš kurių matyt, kad maskvinė sek
cija tame Vokietijos politikos centre jau baigia nusigy
venti. Oficialė atskaita rodo, kad Berlyne komunistų 
partija turi tik 14,560 narių, o Brandenburgo provinci
joje tik 3,034, vadinasi, kartu — 16,594 narius. O social
demokratų partija Berlyne turi 64,054 ir Brandenburgo 
provincijoje 36,164 narius, kartu — 100,218.

PLEČKAITIJADA — TAUTI
NINKŲ VALDŽIOS 

PROVOKACIJA?

“L. žinios” praneša daugiaus 
smulkmenų apie įtartiną Pleč
kaičio veikimą Vilniaus emig
rantuose sąryšyje su Lietuvos 
žvalgybos kampanija prieš so
cialdemokratus.

Pasirodo, kad masinius social
demokratų areštus Kaune žval
gyba pradėjo daryti po to, kai 
suėmė Plečkaičio “kurjerį” su 
kokiu tai, atvežtu . Galiniui į 
Kauną Plečkaičio laišku. Tuo 
laiku, kai, Plečkaitis tą laišką 
rašė, jisai jau seniai buvo paša
lintas iš emigrantų vykdomojo 
komiteto, ir valdžia Kaune apie 
tai, be abejonės, žinojo.

Pasak “L. ž.”, emigrantų 
laikraštis “Pirmyn” praneša, 
kad

“Jau seniai • pradėjo kilti 
abejonių dėl J. Plečkaičio tiks
lų ir planų. Juo toliau, juo tų 
abejonių daugėjo ir jau prieš 
kelius mėnesius J. Plečkaitis 
faktiškai nuo vadovybės poli
tinei politinei emigracijai bu
vo pašalintas.”
Girdi, sausio 15 d. 1929 m. jis 

buvo pašalintas iš L. Socd. org. 
užsieny vykdomojo komiteto, o 
sausio 24 d. “visi jo ryšiai su 
politinės emigracijos veikimu 
galutinai buvo nutraukti.”

Tečiaus daugiaus kaip už 
dviejų mėnesių po to Lietuvos 
žvalgyba apkaltino socialdemo
kratus, kad jie palaiką nuola
tinius ryšius su Plečkaičiu ir 
platiną jo laikraštį “Pirmyn”!

Išmestas iš emigrantų komi
teto, Plečkaitis ėmęs griauti jų

(Tęsinys)

1919 m. sausio mėn. pradėjo 
organizuotis ir tvertis darbinin
kų tarybos; atvykus iš Latvi
jos ir Rusijos bolševikams, su
sitvėrusios darbininkų tarybos 
peremč visą Savivaldybės tur
tą, ir visą Savivaldybės įstai
gą, kurie ir valdė apie du me
nesiu, iki jų neišvijo vokiečių 
kariuomenė. Išvijus bolševi
kus, tuo buvo vėl sudarytas ap
saugos komitetas ir renkama 
nauja Valsčiaus Taryba ir Val
dybos pirmininku išrinktas K. 
Vaitekūnas (gydytojas) ir sek
retorium B. Gelis. Išrinktoji 
Taryba pradėjo tvarkyti visus 
vietos reikalus, delei kurių ga
lėjo gauti informacijų iš Aps
krities arba Centro Valdžios, 
taipgi buvo tuojaus sutvarkyta 
milicija, kuri greta vokiečių 
(kurie virto bermontininkais) 
palaike vietoje tvarką, ir ramu
mą. Bermontininkais buvb 
areštuoti Valdybos pirmininkas 
Juozas Leparskis, kuris pastojo 
pirmininku .po p. K. Vaitekūno 
ir sekretorius-B. žygelis už ne
suteikimą jiems paramos mais
tui gauti. Išeinant bermonti
ninkams tapo dėtos visos pa
stangos gauti iš jų atgal api
plėštą iš gyventojų turtą.

Toliaus buvo padarytas sura
šinėjimas visų valsčiaus gyven
tojų, kurių pasirodė esą 12,331. 
Dabar yra:

vyrų' moterų
Lietuvių 6286 9696
Latvių 452 502
Vokiečių 30 42

Rusų 100 120
žydų 454 605
Lenkų 24 • 24

Viso 7346 8293

Iš Joniškio valsčiaus atsisky
re prie Gaščiunų vai 9 gyvena
mos vietovės su žemės plotu 
apie 3240 ha, o prie Joniškio 
valsčiaus prisijungė’ 39 gyvena
mos vietovės su žemes plotu 
apie 11,800 ha, būtent iš Gruz
džių 13 vietovių, sti žemės plo
tu apie 4063 ha, iš Pašvitinio 
12 vietovių su 3687 ha, Žaga
rės 7 vietovės su 2635 ha ir 
Kriukų 4 vietovės apie 1415 ha. 
Daugiau prisijungimo bei atsi- 
skirimo 10 metų laikotarpyje

organizaciją iš uro. Paskui I nebuvo.

Taipgi tapo atgaivintos vei
kusios prad. mokyklos su 24 
kompl. Sekamais 1923-26 m. ta
po išgrįsta Joniškio m. ulyč- 
galių plotas į 6848 kv. metrų.

Turima nuosavų turtų: a) 
aukščiau paminėtą elektros sto
tį su dinamo mašina: nuolatine 
srove 230 voltų, 217 amp., dir
bančių ant 110 voltų su oro 
tinklu virš. 4,900 metrų ilgio, 
apie 600 elektros lempučių su 
24,000 žvakių; ei. lempučių ap
mokama :

Už elektros šviesą, gaunama

žvakių po
16 2 lt. 50 et. men.
25 3 lt. 50 et. mėn.
32 4 lt. 50 et. mėn.
50 6 lt. 50 et. mėn.

100 12 lt. 50c. mėn.
ir už vieną kilovvatą po 1 lt.

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas
Kai jus atsikeliatc iš lovos 

jausdamies galvos skaudėjimą, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

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

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

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

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

Dabar yra išėję nauji lietuviški rekordai, taip gražus, taip 
ištobulinti, kad net yra malonu kožnam gėrėtis jų gražu
mu. Daugybė žmonių manė, kad Radio atsirado, tai jau bus 
rekordams galas. Bot tikrenybėje taip nėra.
Dabar Rekordai išsitobulino labiau už Kadio. Ir visos nau
jos Radios yra dabar taip padirbtos, kad galėtų groti ir 
Rekordus. Rekordų kaina — 75c.
Kiekvienas būtinai išgirskite ir nusipirkite šiuos naujus 
lietuviškus Rekordus. Jie yra padaryti musų geriausių ar
tistų.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vėdėjas

16122F (Tėvuko Polka
(Kūmos Polka (Singing by A. šaukevičius) 

16121F (Palangos Polka
(Tarnaitės Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader; Singing by A. šaukevičius

16115F (Jaunikio Polka
(Žuvininkų Valcas—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą,
( Fr. Yotko, Leader

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16116F (Kalakutų Barškalai—Polka

(Nekaltybė Valcas
JONAS BUTĖNAS, Baritonas 

su Orkestros Akompan.
16118F (Močiutę širdelę

(Ispanė (La Spagnola)
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas
16119F (Kalvarijos Polka

(Raudona Kepurė Mazurka
16114F (Pamylėjau Vakar

(Išsigėriau Arielkytės
ANTANAS VANAGAITIS 

su Piano Akomp. M. Juozavilas
16117F (Trys Jaunikiai

(Mudu Du Broliukai—Ant. Vanagaitis ir K. B. Kraučiunas
COLUM BIJOS ORKESTRĄ

16128F (Meilės Abejonės Valcas—Orchestra
(Nakties Tamsoj Valcas

ANTANAS VANAGAITIS
16127F (Allcluja—Esu Bomas

(Brygyta—Comic Song
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas
16112F (Magdės Polka

(Medžiotojo Valcas

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16H3F (Puiki Porelė—Polka

(Šešupės Bangos, Polka

Liaudies Dainos
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12 colių $1.25
61002F (Karvelėli

(Plaukia Sau Laivelis
^10 colių 75c.

16034F (Aguonėlės
(Kur Bakūžė Samanota

16085F (Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka
(Visur Tyla

MIKAS' PETRAUSKAS, Tenoras
10 colių 75c.

E2392 (Sveiki Broliai Dainininkai
(Ko Liūdit Sveteliai

E3840 (Šia Naktelę Per Naktelę
(Ant kalno Karklai Siūbavo

JONAS BUTĖNAS, Baritonas
. 10 colių 75c.

E4273 (Padainuosiu Gražią Dainų
(Našlys

E43G2 Kur Upelis Teka
(Viltis

E7025 (Noriu Miego
(Plauke Žąselė

16009F (Oi Mergelę
(Stasys

16010F (Aš Mergytė
Nesigraudink Mergužėle

1G012F (Kur Bakūže Samanota
(Vilniaus Kalneliai

16016F Leiskit j Tėvynę
(Litai (Lietuvos pinigai)

Pas Jos., F. Budriką jus visuomet galite gauti visus nau
jausius lįetuviškus rekordu^, o ypač dabar Jos. F. Budri- 
kas turi savo krautuvėj didžiausį pasirinkimą. Tik atsilan- 
kykit į Jos. F. Budriko krautuvę, išgirskite ir įsigykite 
sau naujų ir gražiausių Rekordų.

os. F. Sudrik, inc.
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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"CHICAGOS 
ŽINIOS•V

Reikalauja pašalinti iš 
biznio sukčius den- 

tistus
Chicagos dentistų draugystes 

taryba užgirė rezoliuciją, kuria 
krepiamasi į gubernatorių Em- 
mersoną prašymu išduoti įsa
kymą, idant butų patikrinti 
laisniai, sulyg kuriais dentistai 
praktikuoja Chicagoj ir Illinois 
valstijoj. Nurodoma, kad apie 
600 ypatų, praktikuojančių Chi
cagoj kaip dentistai, turi netik
rus laisnius.

Prastos gatvės kaltes
nės, negu greitas va

žiavimas, dėl au
tų nelaimių

Duobėtos, išdaužytos gatvės 
esant didesnė autų nelaimių 
priežastis, negu greitas važiavi
mas. Taip sako koroneris Her-
man Bundesen, remdamasi ty
rinėjimu 223 autų nelaimių, ku
rios įvyko šiemet Chicagoje.

Rankų darbų paroda 
West Chicago 

parkuose
West Chicago parkuose gegu

žės mėnesio 6, 7 ir 8 dd. bus 
paroda rankų darbų, būtent 
šiuose parkuose Shedd Park, 
23-čia ir Lavvndale; Dvorak 
parke Cillerton ir Fisk gat
vėse; Holstein parke — 2200 
North Oakley avė.; Pulaski par
ke — Bląckhavvk ir Noble gat
vės; Union parke — Lake st. ir 
Ashland avė. Parodos bus ati
darytos kasdien nuo 1 vai. po 
pietų iki 10 vai. vakaro. Tai bus 
dirbiniai, padaryti įvairių kliu- 
bų, kurie naudojasi parkų pa
lankumais.

Apdraudos kompanijos 
daro biznį

Illinois Chamber of Commerce 

praneša, kad viso Illinois valsti
joj kovo mėnesi 1929 metų gy- 
vasties apdaudos aplikacijų už
rašyta sumoj $77,349,000.

Svarbios permainos pi
lietiniu popierų ga

vimui
žmonės, kurie, imdami pirmą

sias Amerikos pilietybės popie- 
ras, atsisakė ne nuo tos šalies 
arba ne nuo to valdovo, nuo ku
rio reikėjo atsisakyti, delei to
kios klaidos nebūtų gavę ant
rųjų pilietybės popierų. Bet da
bar < padarytos yra kai kurios 
permainos natūralizacijos įsta
tymuose.

Dalykas toks, kad po didžio
jo karo daugelyje šalių Įvyko 
pakeitimų rubežių, taip kad 
daug klaidų turėjo padaryti sve
timšaliai, išėmusieji pirmąsias 
popieras. Suvienytų Valstijų 
valdžia pripažįsta, jogei dėl šių 
klaidų negalima kaltinti imig
rantus. Ir todėl tapo išleistas
kovo 4 dieną kongreso aktas,

Pranešimas
Visi, kurie norite važiuo

ti Lietuvon su “Naujienų” 
ekskursija, malonėkite tuo- 
jaus atsilankyti į Naujienų 
ofisą užsisakyti kambarius 
ant laivo George Washing- 
ton. Dabar dar turime užė
mę ir yra atlikę keli labai 
geri kambariai, bet į 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.

kuris leis šiems žmonėms pa
taisyti padarytas klaidas.

Jeigu jus turite kokių nors 
nesmagumų dėl šii> klaidų, tai 
kreipkitės ieškodami pagalbos į 
Immigrants Protective League, 
824 S. Halsted St., Chicago.

Jauniausias universite
to prezidentas

Chicagos universiteto prezi
dento vietai užimti tapo pa
kviestas Dr. Robert Maynard 
Hutchins, buvęs iki šiol Yale 
universiteto teisių mokyklos de
kanas. Dr. Hutchins yra tik 30 
metų amžiaus. Tai jauniausias 
Suvienytose Valstijose didelio 
universiteto prezidentas bus. Jis 
pradės eiti prezidento pareigas 
liepos 1 dieną.

Ugnagesis žuvo gaisre
Kilus gaisrui tavorų sandėly j, 

adresu 22—28 No. Desplines St., 
sunkiai sužeistas buvo vienas 
ugnegesis; jisai mirė vėliau. 
Nuostolių gaisras padarė apie 
$75,000.

* , . _ -T

Atsidarys dvi parodos
Dailės institute gegužės 2 die

ną atsidarys dvi įdomios paro-

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

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

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

DOMININKAS YOZAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 27 dieną, 2:10 va
landą ryte, 1929 m., sulaukės 
43 metu amžiaus, gimęs Pa
nevėžio apskr., Smilgių mies
tely. Amerikoj išgyveno 23 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime moteri Jievą, po tė
vais Parskaudaitę, brolj Karo
lį* dvi seseris — Anastaziją 
Ivanauskiene, Veroniką Pilipa
vičienę ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 826 W. 34 
Street.

Laidotuvės įvyks ularninke, 
balandžio 30 dieną, 8 vai. ry
te iš namu i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Domininko Yo- 
zaitis giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, ,
Moteris, Brolis, Seserys 
ir Giminės.

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

Jonas Marozas-Ross
Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 28 dieną, 6:45 valandą 

po pietų, 1929 m., sulaukęs 23 metų amžiaus, gimęs Chicagoje — 
April 14, 1906. Paliko dideliame nuliudime tėvelį Klemensą, 
brolį Mikolą ir seserį Eleną ir švogerj Joną Stoinmiller. Taippat 
paliko mylimus draugus — Antaniną Vasilienę ir Alfoną, ir Olgą 
Vasilius ir pažįstamus. Kūnas pašarvotas, randasi 10520 Edbrooke 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Penktadienyje, Gegužės 3 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namu i Visų Šventų parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas i šv. Ku^ 
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono Marozo gimines, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
TĖVAS, BROLIS, SESUO IR VISI GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauju graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139

dos: vadinama tarptautine van
dens spalvų paroda ir fotografi
nis salionas. Pirmojbn parodon 
bus priimti tik tie paveikslai, 
kuriuos leis specialė džiurė, ki
taip sakant, joje bus tik parink
ti paveikslai; salione bus išsta
tyti fotografiniai paveikslai; iš 
jų galima bus spręsti, kaip 
aukštai šiandien yra išsivysčius 
fotografų profesija.

Kalėjimu gyventojai
Per paskutiniuosius aštuonis 

metus į Illinois valstijos kalėji
mus ir pataisos namus buvo pa
siųsta 19,292 ypatos. Iš to skai
čiaus, Cook pavietas pasiuntė 
7,612 arba 39.46 nuošimčius.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Muši patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia* 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir no* 
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. ,

J. Lulevich 
Lietuvis graborii* 

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

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tai. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ystės.
OFISAS:

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

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

FRANK PLATAKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 29 dieną, 10:20 va
landą ryte, W29. m., sulaukęs 
45 metus Amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Varnių parapijos, Sau- 
serių kaime, Kauno rėdybos. 
Amerikoj išgyveno 19 ręetų. 
Paliko dideliame nubudime 
pusbroli Joną l’latakj, pusse
serę ir draugus, o Lietuvoj tė
vą ir Paryžiuj brolj. Kūnas 
pašarvotas, randasi Radziaus 
Koplyčioj, 3238 S. Halsted St.

Laidotuvėse įvyks ketverge, 
gegužės 2 dieną, 8:30 vai. ry
to iš koplyčios i Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčią, ku- 
riojeje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliude liekame,
Gimines ir draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tel. Victory 
4088.

JMHENDS, Chicago, UI
■ - >■ -r----------- - ----------------------------

Laikotarpy nuo liepos 1 dienos 
1926 metų iki gruodžio 31 d. 
1928 metų parolės taryba per
žiurėjo 10,553 bylas. Illinois val
stijos kalėjimų populiacija nuo 
liepos 1 diėnis 1926 m. iki šiam 
laikui padidėjo 27.11 nuošimčių.

----------- 7—
Priešingi agitacijai 

vaikų tarpe

{vairios Chicagos organizaci
jos pareiškė griežto protesto 
dėl to, kad mokyklų taryba sten
giasi įvelti mokyklų vaikus ir 
mokytojus agitacijai už tai, kad 
pravarius pasiūlytą legislaturai 
bilių padidinti taksas ant savas
ties mokyklų reikalams.

_____ Graboriai_____

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriu* Ir 

* BaUamuotojas 
>314 W. 23rd PI.

Chicago, III.
Patarnauja laidotu- 
včse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevalt 2515-2516

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų

' Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABU VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct.» Cicero 
Tel. Cicero 3794 
* SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS

Patarnavimas
E:- • geras ir

t nebrangus.
Didelė

Koplyčia
- veltui.

718 West IBtti Street

.Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephdne Victory 1115
CHICAGO. ILL

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
nom* visokiuose rei

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

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj -vietoj

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo^ nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso 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.

Phune Boulevard 7589

PRANEŠIMAI
Susivienijimo Lietuvių Namų Sa

vininkų ant Bridgeporto susirinki
mas įvyks gegužės 1 d., 7:30 v. v. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hals
ted St. Visi prašomi atsilankyti, 
nepamirškite atsivesti naujų narių.

— Jonas Shulcas, rašt.■ — -.Q-.
Bridgeport. — Susivienijimas Lie

tuvių Draugijų ir Kliubij Bridge- 
porte turės savo mėnesini mitingą 
utarninke, balandžio 30 d., 8 v. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorium salė
je, 3133 S. Halsted St. Kviečiame 
visus atstovus ir viršininkus pribū
ti, nes daug dalykų turime dėl ap
svarstymo.

Ben. M. Butkus prez.,
M. Z. Kadziauskas sekr.,

1930 So. Turner Avė.

Chicagos Lietuva Band mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketverge, gegu
žės 2, 1929, 8 v. v., po praktikos, 
Woodnian svet., 33 ir Lime gatvė. 
Visi nariai malonėkite atvykti, nes 
turime svaigius reikalus atlikti.

— Edw. Grušas, rašt.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St

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, perleidaft 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

-.........— - -
Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Ghirur&as 
3147 S. Halsted Street 

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

Phone Bbulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietų, 

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

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

Vai.: 1 iki 3 po piet” 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So.tb Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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.

Daktarė Constance 
O’Britis

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

Tel. Hemlock 6524

Rcs. tel. Van Buron 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Muito ~<I<> 1570 Miltvaukro Avė.
Tol. BriinswlCK 0824 

Valandos: vancdėliais. BcrcdoniiH ir pStny- 
ėiomia 2- !< vak. Nedėlioj pagal nutarimu.

Auburn Park Hospital. 151 W. 78tb PI.
Tel. Radclitfe 1000

UtarąjukaiK, ketvertam u- HUbatbuilB 
11 v. ryto iki U v. vak.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

DR. A. L YUSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avenue
Valandos nuo 2-4 po piet.

Norintieji matyti prieš piet. 
pašaukite telefonu

Tel. Lafayette 0098

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St, Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedilioj pagal sutartį ------- o------- -

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

________ CHICAGO. ILL._________  

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenie 

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

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

Lvąirys Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai
OFISAS 

4729 South Ashland AveM 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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomi* Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6852

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyry ir motery se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS! 

Nuo 2 iki 4:36 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj uuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3201

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -j

Gerai lietuviams tinomas par 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1425 W. 18th St„ 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 
-------- o--------

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 *utartj

/Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS

. MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn S t., 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

A. A. OLIS
ADVOKATAS .

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn S t.
Room 928

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullmnn 5950

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

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

165 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9640

V. W. RUTKAUSKA8
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—1.

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

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peter*) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevmd 3697
8315 So. Halsted Street
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Mokyklas 
Educational

/ Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBĄ. Pa
tobulink navų Hkalbutną, Itsitnokink rra- 
žial raiytl ir kalbėti anrfilkai teisintai; per 
3 arba 4 mėnesius Kalėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu talėtdte pagerinu sa
vo buv|. Del vyrų ir moterų privatiėkos va
landos. kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCUOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Buren St.. 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. U Įsirašyki t dabar I

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.

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 Ate. 
Kampas Hermitage Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321
----- o-----

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senu*. Permufinu i 
kita vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

. A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
—O------

A Rare Bargain
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

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

5 akerai 
yra naujas 
ment vieta, 
ir V/estern 
date. 9 stalai 
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

šiauk
State 5048 arba 7275

Klausk
STANKUS•

žemės, 10 ruimų stuba, 
gas station ir refresh- 
Panašiai kaip ant 67th 

Avė., tokia vieta up-to- 
soda fountain, vis-

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

S. OSGOOD, 
2281 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

Drexel 2696.
——O------

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

differential; taisomi bodies. Vi
sas darbas garantuotas. Išmo
kėjimais, jei norima. Visada at
dara. 4545 N. Crawford avė. 
Irving 8178.

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

-—o---------

2 šmotu seklyčios setai 
‘ $59.00

Generalinis Kontrak- 
torius

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

Duodu oaskola ant namų.

JOHN G. MEŽLAIŠKIS
2453 W. 71st Stretet

• Phone Republic 4537

PAŽINKIT
W. BENECKĄ

Popieruoju, malevoju ir darbą ga
rantuoju. šaukite dėl sempeliu 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

Padaryti musų dirbtuvėj sulig jū
sų pačių nurodymais ir reikalavi
mais. Apsilankykit musų naujame 
šioruimy 1437 S. Kedzie Avė.

Iš dirbtuvės tiesiai jums.

Tel. Rockwell 7057

Financial
Finansai-Paskolos

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų garažas 
$250. Aprokavimas dovanai.

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 35th St. Lafayette 7150

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

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

CASH PIRKĖJAMS—BARGENAI.
4 kambarių nauji sampelių rakan

dai $183; gražus išmuštas sekly
čios setas $55; 7 šmotų riešutinis 
valgomojo kamb. setas $43; 3 šmo
tų miegamojo kamb. setas $59; 5 
šmotų ąžuolinis pusryčių setas $15. 
Mes taipgi turime daug rakandų, 
kuriuos parduosime ant lengvų iš
mokėjimų. VICTOR STORAGE, 4809 
W. Lake Št. Atdara iki 10 vai. vak. 
Nedėlio.i iki 6 vai. vak.

Personai
Asmenų Ieško

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morg<ius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

IŠMOKINSIU groti tenor gitarą 
ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % 
valandos. Pagelbėsiu įsigyti instru
mentą. «L. E. Beiner, Buckingham 
3897.

--o
Help VVanted—Malė

Darbininkų Reikia

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortuoti skudurus. Gera mokestis. 
Morton H. Lynn Co., 1820 W. 14 St.

REIKALINGA patyrusi veiterka 
dirbti restauracijoj vakarais. Darbas 
nuolatinis, gera mokestis, 3457 So. 
Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEŠKAU darbo ant ūkės, kar
vių melžti nemoku. Noriu pastovų 
darbą, žiemą ir vasarą. Esu ne
vedęs, 45 metų amžiaus. A. M., 
2132 W. 23rd St.

} ! - ’

ESU nesenai- atvykęs iš Lietuvos, 
kur mokiausi gimnazijoj iki penktos 
klasės. Galiu vaitoti gerai lietuvių 
kalbą ir truputį vokiečių. Jieškau 
lengvo fizinio darbo, esu Iruputį in
validas ant dešinės kojos. Kreipki
tės prie M. Jurgelionienės, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

JIEŠKAU partnerio su biskį pi
nigų prie labai pelningo bizno, 
1603 N. Clybourn Avė.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PIANAI $25 ir aukščiau — gro- 
įikliai 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. 
Halstėd St.

Radios
TURIU atiduot beveik naują Ma- 

jestic Radio už $75.00, ant syk mo
kant arba $10.00 kas mėnesis.

JOSEPH DEMBOSKI, 
2332 W. Madisoh St.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radi.o pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineęring 
Laboratories, Ine., 6819 S. Weštern 
Avė., Chicago, Hb Hemlock 9140.

Fumished Rooms
RENDON šviesus, modemiškas 

kambarys, vienam vaikinui, be val
gio, 3237 S. Auburn Avė., 2 flat.

KAMBARYS vienam vyrui, ar 
porai be vaikų, visi furnišiai, tele
fonas, šiltas vanduo, Bridgeporte. 
Tel. Victory 1266, Box 21.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI krautuvė cigarų, 
cigaretų, kendžių. Malt and Hops 
sandėlis. 1343 So. 49th Ct., Cicero.

PARSIDUODA valgykla didmie
sty j, labai,pigiai. '

26 W. Harrison St.

PARDAVIMUI garadžius ir re
pair šapa, 8 metų senas 
Parduoda savininkas, 1745 W. 51 St. 
Tel. Prospect 5109.

biznis

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė, skersai gatvę nuo mo
kyklos. Mainysiu i bungalow. 1505 
S. 49th Court, Cicero.

PARDAVIMUI groserne. ir buče- 
riaus fikčeriai, labai pigiai, 6459 
So. Kedzie Avė. Tel. Prospect 7787.

PARDAVIMUI arba mainui gara
žas ir repair šapa — 40 karų, visi 
reikalingi jrankiai, $5,000, 5546
Wentworth Av. Tel. Englevvood 2000

PARDAVIMUI barber shop, pi
giai* priežastis pardavimo, važiuo
ju į Lietuvą, 3344 S. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.
J. H. SCHAEFER & Co 

803 Ridge Aye.‘ 
Wilmette, III. 
Telcphonc 364

Pinančiai
Finansai-Paskolos

Real įstate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

KAS KĄ TURITE 
MAINYTI?

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

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664- -.....O-------

PI.
Savininkas

Pabudavosime ant jūsų 
pirmą

Kas norite išleist namus, štai 
proga. Turiu daug gerų lotų po 
visą Chicagą ir turiu cash pri
dėti. Mainysiu tuos lotus j na
mų nežiūrint kokioje kolonijoje.

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

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

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

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

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

5 kambarių stucco bungalow, 40 
pėdų lotas, .garažas, šoninis įvažia
vimas, elektrikinis refrigeratorius, 
miegamieji porčiai, 7 šmotų valgo
mojo kambario setas, 3 šmotų sek
lyčios setas, ugniavietės, Šėpos kny
goms. Didelis bargenas už cash. 
3221 W. 65th Place, Hemlock 6592.

TIKTAI $350 jmoket, likusius po 
$50.00 į mėnesį su nuošimčiais, kai
na $6,450, medinis bungalovv vėliau
sios mados įrengimai, arti 71mos ir 
Seely, arba mes galim jums 
tyti ant jusu loto.

JOSEPH JOUKEMA, 
Stewart 6255

pasta-

Taipgi mainau 100 karų ga
ražą geroj vietoj ant namo, for
mos arba ant morgičių. Kaina 
žema.

Naujas 2 flatų namas Brigh- 
ton Parke. Mainau ant Bridge- 
porto prapertes.

/Biznio namas, 4 štorai, 12 fla
tų, pečiu šildomi, labai geroj 
vietoj; parsiduoda labai pigiai, 
nes pats namas išsimoka save 
per 8 metus rendomis. Taipgi 
priimsiu mažą namą kaipo pir
mą įmokėjimą, nepaisant kokioj 
kolonijoj.

t
Mūrinis biznio namas, štoras 

ir flatas prie 36 & So. Halsted 
St. Kaina tik $7,000; pats lotas 
daugiau vertas. Taipgi priimsiu 
lotą į mainus.

Parduosiu arba mainysiu 10 
flatų namą, ant Marųuette Ma- 
nor, j mažesnį arba ant lotų.

3 geri štorai ant 
St.*, prie pat teatro, 
arba išsimaino. Kas ką turite?

S. Halsted 
Parsiduoda

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

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

Lackawana 6461

51/2% 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.

Energiški ir sumanų* vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
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 trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijoa šių 
karų ir geriausių būdų juo* parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 Ii 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

KAM TROT\TI PINIGAI
Kad jus galit permainyti save 

battery setą ant moderniško elek 
trikinio Radio Crosley Show Box 
pilnai įrengto $95.00 su A. C 
Tūbais. '

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO

4184 Elston Avė. Ind. 0329

Automobiles

PARDAVIMUI pigiai 2417-19 
W. 43rd St.,'k*rfi Western Avė. 
lotas 50x125 pėdų ir vieno auk
što namas su 3 storais.

4843 S. Justine St., lotas 25x 
215 p., 2 aukštų medinis namas, 
4 kambarių flatai, 2 karų gara
žas; bus svarstomas kiekvienas 
rimtas pasiūlymas. Kreipkitės

to
ry

'28 Hudson Broutfham—custona ouilt
’27 Chandler
'28
•28
'27
•29
’26
'28

CORCh ______________________
Essex coupe ------------------------- -
Pontiac Landau eed., mažai var
totas — 
Hudson Brouąham, geram stovy 
Eseex -------------------- r-------------------
Dodge Sedan ....... ...........................
Pontiac Coupe —u........................  .
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St.. Triangle 9330

PRANEŠIMAS

J. BALSEVICIS
Hardware, Paints, Oils 
Glass and Vamishes 

2325 So. Hoyne Avė 
Phone Canal 6850

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.

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

KAM LAUKTI?
Budavokite dabar

2 flatai, bungalow, rezidencijos ir 
garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo dar
bą.
BLUE BELL CONSTRUCTION CO.

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

Paskolos suteikiama; 
į viena, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PINIGAI PASKOLOMS 
už Žmones gero budo gali pa- 701 siskolinti nuo $50 ir augš. 

/q ant savaitinių ar mėnesinių 
z išmokėjimų tik už 7% palū

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

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030

REIKALINGAS bučeris, kad ir 
nepatyrus, mes išmokysime. Tel. 
Lafayette 3525.

DU patyrę vyrai dirbti boilerių 
junk shop. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. 1460 S. Jefferson St.

REIKIA Real Estate salesmanų. 
Augščiausias komisas. Daug pros
pektų ant vietos. Rašykite priduo
dami savo vardų i Naujienas, 1739 
S. Halsted St., Box 1081.

REIKALINGAS bučeris, žinantis 
savo darbą. 3239 So. Halsted St. 
Tel. Victory 2168.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA —
Zig-Zag ir vienos adatos 

šinų operatorkų dirbti 
rayon apatinių drabužių, švie
si, ruiminga dirbtuvė, pasto
vus darbas apskritus metus. 
Gera mokestis

ma- 
prie

Marvel Maid Garment 
Company

512 So, Wells St.

$79fi 
$395 
•*360

$696 
$495 
$660 
$175 
$460

PEOPLES NATIONAL BANK 
& TRUST CO. OF CHICAGO 

47th Si. ir Ashland Avė.
Klauskite iMr. Kohn, 
ar Mr. Nylin.

EXTIBA MAINAI
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes .dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Vartotų Automobilių 
Išpardavimas

Nuo balandžio 27 iki Gegu
žio 4-tos. Kainos nužemintos 
dabar ir ant išmokėjimo.
THE GREINER NASH CO.,

8th Avė. prie 59th
Kenoshia, Wis.

St

Miscellaneous for Sale
{vairu Pardavimai

biz- 
ant 

lotų.

IŠSIMAINO puikus kampinis 
niavas muro namas, mainysiu 
farmos, privatiško namo arba

IŠSIMAINO bizniavas namas ge
roj biznio vietoj, mainysiu ant bun- 
galow arba lotų.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus 
mas po 5 kambarius, mainysiu 
farmos nepaisant valstijos.

IŠSIMAINO 2jų flatų namas
6 kambarius, su 2jų karų garažu, 
mainysiu ant bučernės.

IŠSIMAINO puikus 3 namai, vie
nas mūrinis du mediniai, mainysiu 
ant nedidelio namo nepaisant apie- 
linkės.

IŠSIMAINO puiki farma Wiscon- 
sino valstijoj, parduosiu pigiai arba 
priimsiu lotus, bučernę, kaipo pirmą 
įmokėjimą. Proga geram žųiogui 
gerą farmą įsigyti.

IŠSIMAINO geri bizniavi kampi
niai lotai ant Archer Avė., tinkami 
bile kokiam bizniui. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant didelio 
mo ar biznio. Su virš minėtais 
kalais kreipkitės pas

F. G. I.UGAS & CO.
4108 Archer Avė.,*

, Phone Lafayette 5107

na- 
ant

PO

na
rei-

PARDUODU savo namą-reziden- 
ciją 12kos ruimų — 6 Žemai ir 6 
aukštai — gyvenama išvien. Visi 
tinkami įrengimai: “Steam Heat”, 
Sun Parlor”, užpakaliniai 
stikliniai. Garažas dėl 
Didelis lotas ant kurio 
Mortgičius Imas $7000 
per 
mas 
arti

5kis metus. Kaina 
randasi 135 E. 110 
Michigan Avė.

porčiai 
2-jų mašinų, 
stovi namas, 

nemokamas 
$15,500, na- 
St. Roseland

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

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

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

Šauk

TAIPGI parduodu 2 lotus prie 
St. ir Harlem Avė. Gatvė pilnai 
taisyta, visi įrengimai. Kiti 2 
tai pardavimui prie Marųette Park, 
pusė bloko nuo Central Park Avė. 
ir blokas ir pusė nuo Crawford Avė. 
— \ randasi prie 69 PI. Parduosiu 
nebrangiai. Reikale pirkimo namo 
arba lotų kreipkitės pas savininką 
šiuo adresu: Julius Mickevičius, 3210 
So. Halsted St., Tel. Victory 1266.

58 
iš- 
lo-

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine’ run $6.50 už toną, pristatėm; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom, GOVALIS—Canal 
2311. ' .............

PARDAVIMUI kampinis namas 
su bizniu groserne, labai pigiai, tik 
$6,500. Galima pirkti ir rakandus.

3432 So. Morgan Street

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 kampini*; 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 niekpr nedirb
damas.

2. 93rd St. 4 blokai į rytus nuo 
Stoney Island Avė. 3 flatų medinis 
namas: 6 ir 2 po 5 kamb. didele 
barnė ir šandės dėl anglių. Pridė
jus biskį pataisymu 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., elektfra, baltos sinkos, 
ir dviejų flatų medinis narnas^ 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, x ąžuolo trimingai, “in- 
door beds” kuknios šėpa, platus lo
tas, gera 
togus dėl 
mynai. 
$500, kiti

6. Dar 
vasčių kitose vietose pardavimui ir 
mainams.

ED. W. BACKS CO.
fiAKŠEVIČIUS,

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

3 geri namai Gary, Ind. Mai
nysiu ant farmos arba i 
namą Chicagoj.

Bargenas Roselande. 6 
medinis namas, rendos 
per metus, 
parsiduoda

dideli

flatų 
$1500 

pečiumi šildomas, 
tik už $9000.

namas, South Side, 
arba išsimaino i

17 flatų 
parsiduoda 
mažesnį namą; taipgi priimsiu 
morgičių. • X

Parsiduoda 2 flatų naujas 
mūrinis namas, po 5 kambarius 
ant Bridgeporto. Prašo tik 
$11,000.

transportacija, labai pa
gyvenimo nedideliai šei- 

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

Išsimaino 3 flatų naujas mū
rinis namas ir 3 karų mūrinis 
garažas, lotas 38X125 pėdų, 
prie pat Marųuette Parko. Išsi- 
mąino ant farmos, nepertoli nuo 
Chicagos, kad butų prie van
dens.

Del platesnių informacijų apie 
viršminėtas progas kreipkitės 
pas

K. J. URNEŽIS IR

Wm. GRITENAS,

3241 S. Halsted St.
GAUK NAUJĄ IDĖJĄ SAVO DO

LERIUI VERTEI PIRKDA
MAS NAMĄ.

Nauji moderniški bungalow, gali
ma nupirkti su $500 įmokėjimo $40, 
mokant į mėnesį arti naujos moky
klos, gatvekarių ir gelžkelio trans- 
portacijos, 5 kambarių, 37 pėdų lo
tas, saulėta ir tyras oras ifi visų 
pusių, šiltu vandeniu apšildoma, mo
derniški “fixtures” ir elektros su
vedimas. Venecijos veidrodžiai, 
cedar drabužių klosetai, akmens in- 
suliacija, plieno konstrukcija, skiepas 
išpleisteriuotas, metaliniai oro strip- 
sai.

106th ST. IR S. RACINE AVĖ.
Į RYTUS NUO BEVERLY

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

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

2nd floor
Chicago, III.

Tel. Victory 5065

Turiu cash pirkėją dėl namo 
Bridgeporte, Brighton arba 
Marųuette parke. Namas turi 
būti nesenas ir nedidesnis kaip 
2 flatų; taipgi teisinga kaina. 

Kreipkitės pas:
Wm. GRITENAS,

3241 So. Halsted St.
Tel. Victory 5065

PASISKUBINKIT KAS NORIT IN
TELIGENTIŠKAI GYVENTI

IŠSIMAINO puikus kampinis mu
ro bungalow, su 2jų karų garažų, 
karštu vandeniu šildomas, bungalow 
įtaisymai vėliausios mados, parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 2-jų 
flatų namo, Cottages, lotų, bųčer- 
nės, restauranto, arba kas turit j>ęe- 
rą automobilių, priimsiu kaipo dalį 
{mokėjimo. Bungalovv turi būt par
duotas ar išmainytas Šią savaitę, 
kas pirmas, tas laimės.

šaukit telefonu
Lafayette 5107

KAS turite 6 ruimų bunga- 
low apie Marųuette Park ir ne
brangesnį kaip $9000. Turiu 
cash pirkėją, šaukite

Victory 5065
Wm. GRITENAS,

3241 So. Halsted St.
Chicago, III.




