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Kaune sustiprinta 
karo padėtis

Sušaudymas Šiauliuose karo teismo pa
smerkti} keturių tariamų teroristų — 
Tauragės “pučo” bylos rezultatai

LONDONAS, gegužės 28.1 
[UP], - Exchange Tele-Į 
grapho gautu iš Rygos pra-Į 
nešimu, dėl pastarojo pasi
kėsinimo nužudyti Lietuvos, 
ministerį pirmininką Volde-i 
marą Kaune tapo paskelbta' 
karo laiko padėtis.

Ryšy su tuo pasikėsinimu! 
yra suimti keturiolika stu
dentu, kurie bus karo teis
mo teisiami.

Vienas studentas [Vosy
lius], kuris, sako, prisipaži
nęs kaip atentato dalyvis,! 
buvo praeitą savaitę sušau
dytas.

moška nuteisti sunkiųjų darbų
K.no padėtis, paskelbta kalėjiman kiekvienas 15 metų, 

metų giuodžio mėnesį, kai tau-1 Bajorinas, Bortkevičius, Ei
lininkai smurtu nuvertė demo-L^ jllška> Linde> NaujokaS) 
kratinę Lietuvos valdžią ir !s-į plikomas ir Zavackis gavo po 
teigė fašistinę diktatūrą, lig- g metus sunkiųjų darbų kalėji- 
šiol niekados nebuvo panaikin- i
ta. Iš aukščiau paduotos t nited Jankus, Kavaliauskas, Okas, 
1 iess kaLlegramos tenka sprę- Mikalauskas, Grinkevičius ir 
si i, kad ta kai o padėtis dabai §aukneris nuteisti kalėti sun- 
tapo tik sustiprinta. kiųjų darbų kalėjime pc 6 me-

Kas buvo tie keturi su
šaudyti Šiauliuose

Kauno “'Lietuvos žinios” pa
duoda tokių žinių:

Gegužes 10 dieną Šiauliuose Brundza ir Burzelis nuteisti ka- 
Įvyko karo lauko teismas k< - lėti po I metus sunkiųjų darbų 
turiems “teroristams,” suim- kalėjime.
tiems balandžio 21 dieną, bu- | Gudjcnis 2 metus.
tint, Teofiliui Ruzgui, Aleksui Kinderis ir Jurgis Paulaus- 
Markeliui, Vincui Augaičiui ir kas — po 1 metus sunkiųjų dar- 
Petrui Gavėnui. bų kalėjimo.

Visi jie buvo pripažinti ka™ 25 kaltinamieji išteisinti ir
ti ir nuteisti mirti. !paleisti laisvėn.

Nuteistieji pasiuntė Respub- Tokiu būdu, Tauragės pučo 
likos prezidentui (Smetonai) bylos rezultatai yra toki: iš 38 
malonės prašymus. ‘teistų asmenų 33 nubausti, o 25

Prezidentas Smetona jų pra- išteisinti ir paleisti.

Daug žmonių žuvo i Belgrade prasidėjo 
per audrų Filipi- ; skupčinos atstovų 

nų saloje žudeikos byla
MANILA, Filipinai, geg. 28. 

— Leyte provincijos gubernato
rius praneša, kad pietinėje tos 
provincijos daly siautė baisi 
audra, tifonas, per kurią de
šimt žmonių buvo užmušti, o, 
ti isdešinit trijų dar pasigen
dama.

Baisios liūtys pagimdė pot-1 
vynius, užliejusius šešis kai
mus.

Devyni asmens žuvo 
automobiliui nukritus

į Colorado upę
GLENVVOOD SPH1NGS, Co- 

Jo., geg. 28. •— Praeša, kad Co- 
lt.rtido upėje žuvo devyni as
mens, jų automobiliui nuo kan
jono vieškelio nusiritus žemyn 
į srautą.

Žuvusieji yra: Niek Garcia, 
angliakasys, jo žmona ir ketver
tas vaikų ir Leo Tapia su žmo
na ir kūdikiu.

KAPINIŲ PAPUOŠIMO DIENOJ 
(Decoration Day) 

NAUJIENOS NEIŠEIS
Ir Naujienų raštinė bus uždaryta visą dieną

žymus susimilti atmetė, ir visi 
keturi karo teismo nuteistieji 
buvo sekmadienį, gegužės 12 
dieną, 2:15 ryto, sušaudyti.

Karo teisino sprendi
mas Tauragės pučo 

byloj
Tos pat “Lietuvos Žinios” ge

gužės 13 dienos leidiny prane
ša, kad gegužės 12 dieną Šiau
liuose pasibaigė didelė Taura- 
gės pučo byla .su šitokiu ka
riuomenės teisino sprendimu:

Albrechtas, P. Paulauskas, 
Norvaiša, M. Paplauskas nutei
sti sunkiųjų darbų kalėjiman 
iki gyvos galvos.

Jakubauskas, Lenikis ir Sa-

tus.
Jagugaitis, Bronen b e r g a s, 

Radvilas ir Zigmantas gavo po 
5 metus sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Bružas, Deksnys, Jagminas,

I VE LG R A DA S, J u gosią v i j a, 
geg. 28. — Vakar čia prasidėjo 
seniai laukta atstovo Puniko 
Račico byla, kuris 1928 metų 
birželio 28 dieną skupčinoj (Ju
goslavijos parlamente) posėdžio 
metu nušovė tris kroatų atsto
vus, o du kitus pašovė.

Bačic teisme pareiškė, kad 
vienas kroatų atstovas tuomet 
per posėdį taip jį įerzinęs nuo
latiniais trukdymais valdžios 
atstovams kalbėti, kad jis ne- 
besusi valdęs ir vieną jų, Ivaną 
Bernarą, šovęs. Paskui ėmęs 

■šaudyti ir kitus, nes kroatų at- 
Istovai norėję jį patį užmušti.

Bačico pasiutimo aukomis 
{tuomet krito atstovai: Džiuro 
Basariček, Paulas Radič ir pa

starojo brolis, kroatų valstiečių 
partijos vadas Stefanas Radič.

S. S. KAJSA, švedų laivas, skęsta prie Anglijos pakraščio. Visi buvusieji ant laivo žmo
nės tapo išgelbėti.

Didelė katastrofa 
anglies kasyklose

Sprcgimo devyni darbininkai 
užmušti ir du kiti pavojingai 
sužaloti

YOLANDE, Ala., geg. 28. — 
Connersville kasyklose, kurios 
priklauso Yolande • Coal and 
Coke kompanijai, vakar vaka
rą įvyko sprogimas, kurio de
vyni darbininkai buvo užmušti 
ir du kili pavojingai apdeginti.

Sprogimas atsitiko 1,000 pė
dų po žemės paviršiaus.

Gelbėtojų partijos, kurios 
per visą naktį kovojo su lieps
nomis kasyklų urvuose, žuvu
siųjų kimus pagaliau surado ir 
iškėlė į paviršių.

Sprogimas įvyko 7 valandą 
vakr.ro, ir tuojau keli šimtai 
žmonių, angliakasių ir jų šei
mų, susirinko ties kasyklų žio
timis, neramiai laukdami iš pa
siųstų gilumon gelbėtojų žinios 
apie dirbusiųjų kasyklose liki
mą. »

3 Ispanų sukilėliai 
pasmerkti mirti

Keli kiti artilerijos karininkai 
nuteisti kalėjimui iki gyvos 
galvos

CIUDAD BiEA’L, Isp a n i j a, 
geg. 28. — Nežiūrint didelio 
slaptumo, šiandie sužinota, kad 
karo teisinas pasmerkė mirties 
bausmei tris artilerijos oficie- 
rus, dalyvavusius sukilime pra
eito sausio mėnesį. Pasmerk
tųjų vienas yra pulkininkas, o 
du kapitonai.

Keli kili karininkai tapo nu
bausti kalėjimu ligi gyvos gal
vos, o likusieji dvidešimt trys 
išteisinti.

Du komunistai sužaloti 
kautynėse su Pary

žiaus policija
PARYŽIUS, geg. 27. — Va- 

kar per komunistų surengtą de
monstraciją įvyko susirėmimų 
su policija. Du komunistai bu
vo sužaloti, keletas kitų areš
tuoti.

šeštadienį, taigi dieną prieš 
projektuojamą demonstraciją, 
policija “dėl atsargumo” su
ėmė komunistų laikraščio L’- 
Humanite administratorių Pier- 
re Rousseau ir redaktorių Gus
tave.

FARGO, N. D., geg. 28. — 
Del nežinomos priežasties nu
sišovė čia Roland Loos, North 
Dakota Agricultural kolegijos 
profesorius.

[Atlantic and Pacific Photo]

Penki italų karo lakū
nai žuvo kalnuose 

---- :—
ROMA, geg. 28. — Per stip

rią audrą sudužo, blokštas į 
’Orsaro kalną, netoli nuo Cor- 
Iniglio, Italijos karo aeroplanas. 
I Penki lakūnai, jų tarpe du lei
tenantai, du puskarininkiai iri 

! vienas kareivis mechanikas, už-1 
Įsimušė. Nelaime atsitiko nak- i 
ties metu.

Meksikos kongresas1 
pašalino iš atstovų 

rūmų 52 jo narius
Visi bus atiduoti teisman, kal

tinami dėl turėjimo santykių 
su sukilėliais

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
28. -- Iš Meksikos atstovų rū
mų tapo pašalinti penkiasde-1 
šiml du nariai, kurie rėmė Gil- 
verto Valenzuelos kandidatūrą 
į respublikos prezidentus.

Visi pašalintieji deputatai 
bus dar atiduoti į teismo ran
kas, kaltinami kaip pastarojo 
sukilimo dalyviai.

šešiolika kitų deputatų, ku
rie pirmiau taipjau buvo Va
lenzuelos kandidatūros šalinin
kai, bet kurie tuojau, kai tik 
prasidėjo sukilimas, nutraukė 
santyius su valenzuelistais, pa
likti savo vietose.

Pašalinti iš atstovų rūmų nu
sikaltusius narius Meksikos 
kongresas nutarė vakar vakari), 
idant tuo bildu atimtų iš jų par- 
lamientinę neliečiamybę ir lei
stų vyriausybei imti juos na- 
gan kaipo asmenis, šiuo ar tuo 

’budi/'prisidėjusius prie sukili
mo.

NANKIiNAS, Kinai, geg. 28. 
— Kinų respublikos įsteigėjo, 
Sun JatnSeno, kūnas iš Pekino 
šiandie tapo pargabentas į'Nan- 
kiną palaidoti.

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

'Didumoj debesiuota; kartais 
gali būt lietaus ir perkūnijų; 
šilta; vėsiau apie vakarą; vidu
tiniai ir stipresni pietų kryp
ties vėjai.

Vakar buvo šilčiausia šiemet 
diena; temperatūra, nuo 70° 
rytmetį, 4-tą valandą po pietų 
pasiekė 87° F.

Šiandie saulė teka 5:19, lei
džiasi 8:15. Mėnuo teka 12:48 
ryto.

Kinai krėtė sovietų 
konsulata Darbine 

L

Spėja, kad krata daryta su Nan- 
kino valdžios žinia; konsulas 
areštuotas

DARBINAS, Mandžurija, Ki
nai, geg. 28. — Kinų policija 
padarė čia kratą sovietų Rusi
jos konsulate ir areštavo kon
sulą ir kitus konsulato žmones. 
Kuo jie kaltinami, žinių dar nė
ra.

Spėja, kad vietos vyriausybė 
buvus tautines Nanki.no valdžios 
inspiruota,. ir kad ieškota do
kumentų, kurie galėtų parody
ti, jogei sukilimus prieš tauti
nę valdžią Kinuose remia Mas- 
k va.

Ypačiai norima susekti, ar 
“krikščionių” generolo Feng 
Julisiano, cen tralinių Kinų ka
ro lordo, maišias prieš tautinę 
valdžią neturi reikalo su Mas
kva.

Streikai Maskvoje 
ir Leningrade

Steką ir brangumas maisto pri
vertė darbininkus reikalau
ti dauginus algos

BERLYNAS, geg. 28. — Iš 
Maskvos praneša, kad dėl di
delės maisto stokos ir jo bran
gumo Maskvoj ir Leningrade 
kilo darbininkų streikai.

Maskvoje daubą metė Kros
ny Flag įmonės darbininkai, o 
Leningrade paskelbė streiką 
garsiųjų Putilovo fabrikų dar
bininkai.

Darbininkai reikalauja dau
giau algos, kadangi ulei maisto 
produktų ir kitų daiktų bran
gumo jie gaunamomis algomis 
negali išsilaikyti.

Streikas tęsėsi pusantros die
nos, ir pasibaigė darbininkų 
laimėjimu.

Maisto stoka Maskvoj
Pasak pramesimu, maisto pa

dėtis Maskvoj yra tokia: cuk
rus visai pragaišo ir jo nega
lima gauti. Dešimčiai kiaušinių 
mokama 2 rubliai ir 40 kapei
kų. (Sviesto visai negalima gau
ti. Pieno laibai maža.. Ryžių ir 
miltų labai sunku gauti ir jie 
neįperkami.

Tas pat yra su manufaktūros 
prekėmis ir batais.

9UTTON, Nei)., geg. 28. — 
Šūviu iš revolverio nusišovė čia 
Sutton State banko pirminin
kas, James Burke. Bankas tuo
jau buvo uždarytas, kol valsti
jos departamentas ištirs jo rei
kalus.

Rusų kaimiečiai užmu
šė sovietų kores

pondentą
MASKVA, geg. 28. — Ivašo- 

vo kaime, netoli nuo Maskvos, 
ūkininkai nukovė komunistų 
korespondentą A. Levinę, pa
siusią ten sovietų propagandos 
tįsiais.

i
Aviatorius Lindbergh 

vedė ambasadoriaus
Morrow dukterį

ENGlLEWOOD, N. J., geg. 
28. Garsus Atlanto vandeny
no skridikas, pulk. Charles A. 
Lindbergh (“Lindy”), jau yra 
vedęs žmogus.

Vakar įvyko jo vestuvės su 
Anne Morrow, Jungtinių Val
stybių ambasadoriaus Meksi
kai, Dwight W. Morrow, duk
teria.

Vestuvės buvo visai tylios ir 
kuklios. Jose dalyvavo tik ar
timieji jaunavedžių giminės. 
Po jungtuvių jaunavedžiai tuo
jau taip pat tyliai pranyko 
iškeliavo kažin kur savo “me
daus mėnesį” praleisti.

Maskvoj kalėjime suse
kė trockininkų spau

stuvę
MASKVA, geg. 28. —. Ta- 

gansko kalėjime Maskvoje po
litinė policija susekė slaptą 
troclkin'iii'kų spaustuvę, kurioj 
jie spausdino savo lapelius ir 
atsišaukimus.

Ryšy sj» tuo buvo suimti ke
li kalėjimo sargai.

Katalikai grumoją se
natoriui Heflinui

WASDINGTONAS, geg. 28.
Kii-Klux-klaniečių senatorius 
HefJin [dem., Ala.] vakar pa
siskundė senate, kad jis gavęs 
grūmojimų nužudyti jį. Hef- 
lin sakėsi nežinąs kas jam grū
mojęs, bet jis sprendžiąs, kad 
katalikai.

Atstovų butas priėmė 
naują tarifo bilių

WASHINGTONAS, geg. 28. 
— Atstovų butas šiandie 261 
balsais prieš 147 priėmė naują 
tarifo bilių ir pasiuntė jį se
natui.

Biliumi padidinami muitai 
visokiems žemės ūkio produk
tams ir pramonės gaminiams, 

l • e

taipjau numatoma perorgani
zuoti tarifo komisiją.

Badas Lietuvoje
Lietinga pėreita 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, Iii.

LIETUVOS ŽINIOS
Greitai išeisiąs Vokie

čių lietuvių kalbos 
žodynas

Kauno spaudoj mokytojas E. 
Jansonas praneša, kad jis bai
giąs rašyti seniai pradėtą pla
tu vokiečiu lietuviu kalbos žo
dyną.

Žodynas turės apie 40 tūks
tančių kalbos žodžių, prie ku
rių bus visi reikšmę atitinkan
tieji lietuvių kalbos žodžiai, 
ypač reiškią atskiras specialy
bių rūšis. Daugely vietų bus 
įdėta pavyzdžių, rodančių abie
jų kalbų tarmės ypatybes. Žo
dyno priede tilps vokiečių ir 
lietuvių kalbų gramatikos san
trauka. Be to atskiru alfabeti
niu sąrašu bus nurodyta lietu
vių kalbos veiksmažodžiai su 
jų valdomais linksniais, lygi
nant su atitinkamais vokiečių 
kalbės veiksmažodžiais.

Nežiūrint gausaus turinio, 
žodynas numatoma kainuos ne 
daugiau kaip 15 litų.

Darbe dalyvauja taip pat Lie
tuvos universiteto lektorius 
kalbininkas p. Fr. Skardžius.

“Im Westen nichts 
neues” verčiama 
lietuvių kalbon

Jonas Kalnėnas skelbia Kau
no “Lietuvos Aide,” kad jis 
verčiąs lietuvių kalbon E. M. 
Remąrko veikalą “Im Westen 
nichts neues” — “V a k a r ų 

niėko naujo.’’
Keniarko — Erich Maria Be- 

marųue — veikalas “Im Wcs- 
ten nichts neues” yra. didžio
jo karo apysaka. Jaunas, 19— 
20 melu amžiaus vokiečių ka
reivis apsako baisius savo pri
tyrimus.

Knyga dar tik neseniai yra 
išleista vokiečių kalba ir ix>r 
pirmas keturias savaites nuo 
pasirodymo jos buvo parduota 
200 tūkstančių egzempliorių!

Labai gerai, kad atsirado, įkas 
lietuvių kalbon ją išverstų- Kad 
tik vertėjas sugebėtų apysaką 
'išverti tokia gyva lietuvių 
kalba, kokia ji Remarųue’o vo
kiškai parašyta.

KAUNAS. — “N. E.” prane
ša, kad Marianipolės rajono 
kriminalinės policijos bute pa
sigirdo baisus bombos sprogi
mas. Policininkai buvo greti
mame kambary ir likę nepa
liesti. Bute išbyrėjo visi lan
gai. Kas bombą metė, dar ne
są išaiškinta.

vakr.ro
Nanki.no
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KORESPONDENCIJOS
Rockford, III

Šis tas apie Rockfordo miestą

Pagalios, praslinko šiurkštu- 
sis pavasario oras, užleisdamas 
savo vietą maloniai vasarai, ku
rios metu 
margomis
gėlėmis, ir atbunda, 
miego, visas gyvybes aparatas, 

rati
li uo 
Yel- 
me-

bačkoje. Beveik kiekvienas re
zidencijos namas turi apie 50 
pėdų pločio žemės savo piečiui, 
ir apie 150 pėdų ilgio. Tokiu 
budu čia vasaros laiku žaliuoja 
gražios pievelės aklink namus. 
O prie šaligatvių auga puikus 
medžiai su išskleistais lapais ant 
savo svyruojančių šakų, 
visa įspūdinga kombinacija su
daro įdomią dekoraciją.

Be to, Rockfordo miestui iš 
gamtiško atžvilgio priduoda dar 
nemažai grožės ir Rock upė, ku
ri driekiasi per pat miesto vi
durį, ir kuri yra 450 pėdų pla
tumo. O komercijiniu žvilgsniu 
Rockfordas labai aukštai stovi. 
Čia randas net 368 įmonės. Tai 
reiškia, kad jis yra turtingiau
sias industrijos miestas visoje 
Illinois valstijoje, išskiriant 
Chicagą.

Komunikacija ir transportaci-
prie savęs ja gįa ir-g-i yra labai gera. Ne

susidomėti bei pasi-j skaitant keturias skirtingas ge

The English Column
Marųuette Maroon 

Murmurs
Lefty Schnukas again

P

pasipuošia laukai 
visokeriopų spalvų 

tarsi iš

Rockfordo miestas, kuris 
das tik 90 mylių į vakarus 
Chicagos, taipgi lyg ir tas 
lowstone parkas apsidengia
džių žaliais lapais, pasidabina 
įvairiais žalumynais ir puošnio
mis gėlėmis. Ir tie nepaprasti 
motinos gamtos vaizdai traukte 
traukia kiekviena v 
ir verčia : 
džiaugti vasaros sezono grožy- ležinkelio linijas, kurios Rock- 
bemis. Nors Rockfordas su vi-! f ordų i patarnauja, čia dar ran
gais priemiesčiais turi tik tru-'(|as įr įvairus motoriniai busai, 
puti daugiau nei vieną šimtą jr jaįs žmones prie kiekvienos 
tūkstančių gyventojų, tačiau jis. progos gali pasinaudoti. Cemen- 
užima 7,151 akro žemės plotą, tiniai keliai taipgi vingiuojas į 
Tatai duoda progos kiekvienam vįsas puses. Susisiekimas su 
aiškiai suprasti, kad čia žmonės kitomis valstijomis ir miestais 
negyvena susibūrę kaip silkės, tad yra labai parankus. štai 

i Grant highway, žinomas kaipo 
! Route No. 5 cimentinis kelias, 
eina iš Chicagos pro Rockfordą, 
nusitiesia į vakarus, pasiekda
mas Dubuųue, Iowa, ir, paga- 

i lios, Waterloo, Sioux Failą ir tt.
Blackhawk Trail, žinomas kaipo 
Route No. 2 cemento kelias, at
eina iš Wisconsin valstijos iri 
traukia pro Rockfordą i pietus, 
pasiekdamas La Šalie, St. Louis 
ir Kansas City.

Rockfordas tapo įsteigtas 
1834 metais, o 1852 metais buvo 
jau inkorporuotas kaipo mies
tas. šiandien Rockfordas galii 
garbingai pasididžiuoti savo mo-j 
derniškai ištobulinta industrija,, 
kurios produktams yra lemta 
pasiekti viso pasaulio rinkas. r 
‘ , . .... v. , i . L/. ItUSglSDabartiniu laiku čia dedama vi-į 
sos pastangos, kad įsteigti oro ---- -------
pašto bazę. Projektas jau yra 
priduotas generaliniam pašto 
skyriui VVashington, D. C., ga
lutinam užtvirtinimui. Ir jei tas 
projektas bus įgyvendintas, tai 
Rockfordas tada dar vieną dide
li žingsni pažengs pirmyn.

—Volungių.

JOE SMILGIS

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

4642 So. Westcm Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Sunday, May 26, 1929, 
Marųuette Maroons of the S. L. 
A. Gr. 260 won their third 
straight vietory. They defeated 
the Marųuette Colts by a score 
of 6 to 4.

Lefty Schnukas bested Tony 
Pinaitis lašt year with the Ma
roons i n a brilliant pitehers’ 
duel. Schnukas struck-out 18 
while Pinaitis sėt down 15 of 
his former matės by the šame 
route. The game was bitterly 
contested all of the way and 
was replete in thrills and ex- 
citement for the game meant 
considerable prestige i n the 
vicinity of 69th and Rockvvell.

A golden opportunity slipped 
from the Colts’ grasp in the 
fifth when they loaded the 
bases and threatened to breąk 
up the bąli game būt the old 
mosscovered hidden bąli trick 
was called into 
the side. The . 
stepped out i n 
with the aid of
hit scored three runs before the 
Colts could recover from their 
shock.

Alex

play to re tire
Maroons then 
their half and 
Costy’s timely

our 
wild 
five

“Loogan“ Stang 
little catcher ran 

paths pilfering 
and tore his uniform

on the
j sacks
I nearly in half on his first theft.

The team is on their toes and 
‘rarin to tear into the Pirates, 
lašt year’s Maroon nemesis at 
33rd and Wentworth next

Į day. —A. R.
Marųuette Maroons

AB R
C 3 2

Player

Sun-

II

C
CF
2B

Brown 
Best 
Rozmin 

A. Schnukas
T. Trandell 
E. Simonas 
S. Godlewski 

YunitesC.

3B
RF
RF
CF

4
4
4
2
3
2
2
0

0 1
1 2

0 
0 
0

JUOKAI
0
1
0 
o

0

1 
o

o
1

o 
o 
o 
o

Spėriausias gydyme chroniškų Ir naujų 11 
rų. Jei kili negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas Megzaminavi- 
nias atidengs jūsų tikra Ilga ir jei aft apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
galutino išč«zatninavlmo—kas jums yra.

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

Kambaryj 1016 
Imk elevatorių. 

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

nuo 10 rv!'' ’W 1 po pietų.

Dr.” P. P. Šimaitis

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

NAPRAPATAS
$nnn isnewyor- 
/II 1 K0 1KI KAU‘ LUu NO IR ATGAL

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Ufe) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausia* kompa
nijas.
2) RE A L ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Roosevelt 850(1

SPECIALIZUOJASI ANT
NERVU LIGŲ

Trečia Klesa 
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

2346 W. 69 St.,
Tel. Hemlock 1881

CHICAGO, ILL.

Baigęs Naprapatijos Kolegiją
Illinojuje. Jau 8 metai kaip 

praktikuoja Chicagoje.

Kelioni greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

DRESHJ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Taipjau su geromis pasekmėmis 
gyilo; mirštamas ligas, širdies li
gas, galvos, nugaros, strėnų gė
limą, vidurių ligas, reumatizmą; 
be operacijos išgydo tonsijius ir 

goiterj.

Tik šeštadieniais pasitarimai vel
tui ir mandagus.

Valandos nuo 9 iki 11 iš 
nuo 2 iki 4 po piety, 

6 iki 8 vakare.

ryto

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Koss, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Jųs
Dr.

■.ISTERINE 
THRDAT 
TABLETS 4

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

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

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

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

ANTISEP
TIKAS 

Apsaagaj* 
ir Prašali- 
na Gerk
ite Parpi
mą. Skaa- 

Ir 
Kosėjimą.

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

&fade by /
L«mb«rt PhartnaraJ Co., Saitu Louia, U. S. A.

JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

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

Viliausl ir _______
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme 
Akų, Nervų, 
jo. Odos, ____
1‘uslčs. Slapitnosi ir 
visų Privatinių 
srų. Specialia grydy 
nias dėl vyrų, 
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas. kad -'•Z’—, .pacientai bus gydo- specialistas 

mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai.' paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jūsų pu
sės prievolių. Neatidėliokit, bet atsi- 
kreipkit šiandie pasitarti apie sveikata. 

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

kertėj Moproe St.. Crilly Euilding. 
kit elevatorių iki penkto augšto. 
bary s 608 dėl vyrų, kambarys 608 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 6. 
po piet.

geriausi

v <»i i v»j : 
Chront- į

Krau- & 
Inkstų. Į

Lt- V & 
kū- V

liu
kam- 

dėl

Nedč- 
Panedš-ltomis 10 iki 1 vai. _ 

llais, Sercdomis Ir Subatomia valandos 
yra praniautos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Totais
Marųuette

Player 
Wilk 
Sindall 
Monk 
Raymon 
Pozesky 
Swan 
Seibert 
Maliska 
Pinaitis 
Hanson 
Elwood

32 6 9 2

RF
1B

CF 
3B

C
2B

2B
C

Totais

Colts
AB R
3 1

II
0

HERCOGO TEISMAS

(Istorinis anekdotas)

Vienais metais Viurtemberge 
pasitaikė labai blogi vyno ga
mybai metai: vynuogės buvo 
perdaug rukščios.

Keli, kunigai kreipėsi i herco
gą Fridrichą, prašydami duoti 
jiems kelis kubilus vyno iš sa
vo pilies rusių.

Hercogas ant prašymo krašto

paraše: “Jus savo pamoksluose 
vadinate nederlių Dievo bausme 
už nuodėmes. O visi yra nuodė
mingi. Taigi — kartu nusidėjo
te, kartu kentčkite!“

Kompozitorius Rubinšteinas, 
po vienų pietų svečiuose, užsi
rūkė dideli cigarą, nekreipdamas

dėmesio, į greta sėdinčias da
mas. Kada vienas iš jo gerų 
draugų pastebėjo jam tą neman
dagumą, didysis muzikas, ne
perstodamas rūkė.

. —-Mano brangus,—husišypso- 
jo jis,—turi būti debesys ten, 
kur tiek daug į angelus panašaų 
sutvėrimų.

4
0

2
0

0

3
3
2
d

0
0
0

o

1

0
0
0

o 
o

0

31 4 7
Marųuette Maroons 

100 131 z 00 — 6 
Marųuette Colts 
000 010 r030 — 4

Brown, Best,

Rusgis.
Stang (5), 
n (2),Schnu-

Two base hits:
Trandell.

Three-base h it:
Stolen bases:

Royce (2), Rozm
kas, Wilk (2), Swan, Hanson.

Struck-out by: Schnukas (18) 
Pinaitis (15).

Scorekeeper: Bortsch-aller.

P Kone Virginia 20 54

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo.
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rockwell St.. Chicago. III.

CONTRACTORS

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nujunkimo. Tai yra lai
kas, kada Phillips Milk of Mag
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumą, širdies ėdimą, “ryt
metinę ligą”, palinkimą prie 
vėmimo; pagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus, bet veikmin
gas liuosavimas užtikrina re
guliari vidurių valymąsi.

Phillips Milk of Magnesia 
yra geresnis už kalkių vande
nį (lime water) neutralizavimui 
duodamo kūdikiui karves pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbą pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojantis; ne
kenksmingas; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi Ptfillips 
Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

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

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; 
“Useful Information“, labai ver
tinga maža kflygęl.ė, apie moti
nų ir kūdikių sveikatą. Rašyki
te Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai.

Joniškiečių L. K. Kliubo Piknikas
įvyksta ateinanti

sekmadienį, 2-rą dieną birželio 
p. St. Svelainio farmoje, 

prie 87 ir Kean Avė. (netoli Tautiškų kapinių)
Įžanga visiems liuosa. Pradžia 12-tą valandą dienos.

Gera muzika šokiams. Valgyt ir gert užtektinai. šokikam, 
dainininkams, virvės traukėjams skiriamos dovanos (cash).

Didi, maži, seni, jauni — visi, sulaukę tos dienos, vykit j 
smagų Joniškiečių Kliubo išvažiavimą.

Maloniai užprašo KOMITETAS.

DIDELIS VIEŠAS ATIDARYMAS 
CHERNAUSKO PAVASARINIO

PIKNIKO DARŽO
Ketverge, gegužes 30 d., 1929

79th and Archer Avė.
Justice Park, III.

lietuvės esate kviečiami dalyvauti šiame iškil- 
įtos. čia 

vaisinių medžių ir kvepėjimas pavasarinių 
Apart to visko dar bus duodamos visiems dovanai “Clam

Visi lietuviai i 
mingame atidaryme daržo ir pasigrožėti grožybe 
pats yra židėjimas 
kvietkų. 
Chavvder” ir dar bus didelė dovana duota už tam tikrus pasižimė- 
jimus: 7 Pasažierių Buick Sedan.

Todėl visiems verta dalyvauti šioje iškimėj, be skirtumo reli
gijos ir politišku partijų, neskiriant ir padaužų.

Kviečia GEO. CHEKNAUSKAS.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedtie 8902

3514-16 Roosevelt R<L 
arti St. Iiouis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Antra Naujienų Ekskursija

Lietuvon

Laivu Lituania

Birželio 18,1929 
Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO 
Tuo jaus kreipkitės į Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes užima 
apie 30 dienų iki pareina permitas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių ne
malonumų.
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare

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



Trečiadienis, geg. 29, 1929 Chic^tgo, III.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

— I II

K. Liutkus Chica- 
goje

Žinomas rytinių valstijų vei
kėjas d. Kazys Liutkus vakar 
atvyko j Chicago ir mano čia 
kiek ilgesniam laikui apsistoti. 
Pastaruoju laiku d. Liutkus tu
rėjo Čeverykų sankrovą Phila- 
delphijoj. Prieš tai ilgokų laiką 
darbavosi Baltimore ir New 
Yorke. Chicago je irgi mano ieš
kotis kokio biznio ir jeigu pasi
seks rasti, tai gal ir visai Chi- 
cagoje apsigyvens. Tuo budu 
chicagiečiai tada susilauktų dar 
vieno uolaus visuomenės dar
buotojo.

Kapinių apvaikščio
jimas

Rytoj yra kapinių puošimo 
diena. Jau ir dabar visos kapi
nės yra pasipuošusios, o tą die
ną jos dar labiau pasipuoš, ka
pines lankys giminės ir pažysta
mi mirusiųjų, ant kapinių bus 
laikomos pamaldos ir rengiami 
visokie apvaikščiojimai.

Iškilmingas apvaikščiojimas 
bus ir Lietuvių Tautinėse kapi
nėse. Bus keli kalbėtojai, taip
jau dainuos “Birutės” ir “Jau
nosios Birutės” chorai. Taigi 
apvaikščiojimas bus gražus ir 
tinkamas tokiai dienai. Pradžia 
apvaikščiojimo 10 vai. ryto.

Po apvaikščiojimo bus pikni
kas kapinių naudai. Piknikas 
bus Justice parke, kertėj Archer 
ir Keane Avė.

, niam poilsiui ir pasismaginimui.
ATĖJO “Kultūros” No. 4. Po “Ramuvos” antras geriau- 

Galima gauti “Naujienose”, sias vardas pripažinta “Rūta” 
Kaina 45 c. |— Lietuvos tautinė gėlė. Tam

“Ramuva”
Taip vadinsis statomas lietuvių 

teatras Bridgeporte.

Adv. A. Olio, Maskoliūno ir 
, kitų statomas didelis ir gražus 
teatras Bridgeporte, prie 35 ir 
l laistei! gatvių, susilaukė gry- 

: nai lietuviško vardo. Jis pir
miau buvo pavardytas “Boxee,” 
vardu New Yorke esančio di
džiausio ir gražiausio teatro pa
sauly, su ta mintimi, kad sta
tomas teatras turėjo būti lietu
vių Roxee, t. y. didžiausias ir 
gražiausias lietuvių teatras. Te- 
ėiaus šis vardas lietuviams ne
patiko ir ėmė reikalauti naujo, 
lietuviškesnio vardo. Statyto
jai paklausė to reikalavimo ir 
paskelbė kontestą naujo vardo 
parinkimui. įimtai įvairių var
dų buvo susiųsta kontesto ko
misijai. Ir užvakar iš tų šim
tų vardų tam tikri “teisėjai” 
turėjo išrinkti vieną. Rinkda
mi turėjo atsižvelgi i, kad jis 
butų grynai lietuviškas, turėtų 
reikiamą prasmę, nebūtų ilgas 
ir kad kartu lengvai tartųsi ir 
gražiai skambėtų angliškai.

Iš visų pasiūlytų vardų “tei
sėjai” parinko vieną, kaipo tin- 
kamiausį—“Ramuva.” Tuo var
du nuo šio laiko naujasis teat
ras ir bus žinomas.

“Ramuva” yra senovės lietu
vių vyriausia šventovė, kur gy
veno vyriausias krivių-krivaitis. 
Dideliame ąžuolyne, ant kalne
lio, netoli upės, kūrenosi amži
noji ugnis. | čia rinkosi žmo
nės iš visos Lietuvos, ieškoda
mi dievų pagelbos ir paguodos. 
Pats žodis Ramuva irgi dvelkia 
kokiuo tai ramumu, kokia tai 
dvasios ir kūno poilsio vieta. 
Angliškai gi tariasi lengvai, 
skambiai ir atsiduoda romantiz
mu. Tad tinkamiausias žodis 
pavardinti gražų teatrą, kur 
žmonės iš visur renkasi dvasi- 

vardui paskirtas antras prizas.
Rinkimas vardo statotnąjam 

teatrui įvyko užvakar gražioj 
p.p. Olių rezidencijoj, Beverly 
Hills. Oficialis paskelbimas į- 
vyks birželio 1 d. —R-

Šerno Fondo aukos
Kovo mėnesy j Šerno Fondą, 

pastatymui paminklo ant šerno 
kapo aukojo:

Iš Chicagos:
I)r. A. K. Rutkauskas $8.00 
J. Bruknis ................. 1.00
Stasys K. Grišius .... 5.00 

Daibininkų Lietuvių Sąjun
gos aukos surinktos per Antar 
■na Tamkevičių kovo 1 d.: A. 
Karalius ir ši matas po $1. J. 
Barlauskas ir Zakarauskas po 
25c.

Iš sausio mėn. 4 d. & m. per 
A. Tamkevičių gautos aukos 
tos pačios draugystės narių 
$10.25. Aukautojų vardai nebu
vo skelbti.: N. Sinkevičius, J. 
Norvaišas, A. Andrašius, A. 
Gurskis ir A. Valantinas po $1.

Artišauskas, Miatekaitis, P. 
Riskus A. Tamkevičius, A. Ru- 
dausikas, G. N. Pakeltis, A. BuL 
kus, F. Margevičia ir P. Barp- 
sis po 50c: Kurmis 25c. Per 
abu susirinkimu Darbininkų 
Sąjungos nariai suaukojo $12.- 
75.

Iš Stoughton, Mass.
Per A. Ja t ui j surinkta.: A. 

Baublis, A. Malakauskas. J. Va- 
lentukevičienė, J. Valentukevi- 
čius, M. Jatulis ir P. J. Jatulis 
ipo $1. P. Yukon, J. Sarapas ir 
P. Valent po 50c.

Iš Lakewood, Ohio.
L. P. Baltrukonis $2.

Iš Michigan City, Ind.
SLA. 222 kp. $5.

Iš Worcester, Mass.
SLA. 318 kp. narių aukos, per 

I. Dvarecką, vardų aukautojų 
nepaduota, viso $10.

Iš Girardville, Pa.
SLA. 147 ik p. narių smulkios 

aukos per J. Zelvis: J. Mardaša 
ir A. Glinskas po 50c.; J. Žu
kauskas A. Sinkeviče, J. Sima
ms, J. Zelvis ir P. Pampalas po 
25c.

Viso kovos mėnesy įplaukė 
$53.75. Vasario pabaigoj buvo 
ižde $1,429.88. Pridėjus koyi 
aukas ižde yra $1,483.63. /

Gerbiamų aukotojų mieĮdžiu 
atleisti, kad taip ilgai nepaskel
biau kovo mėn. atskaitos. Bu
vau labai pavargęs, o ir laiko 
stokavo, tad ir užsitęsė su at
skaitomis. Balandžio men. at
skaitą paskelbsiu tuoj aus. Sku
bėsiu ir su gegužės atskaita.

Visgi reikia palaikyti, kad 
dar daug pinigų trūksta. Dė
lei lėšų stokos negalima buvo 
nudengti paminklo gegužės 30 
d., kaip kad norėta pirmiau tai 
padaryti. Tečiau rugpjūčio 4 
d. tikrai stosis puikus pamink
las ant rašytojo Šerno kapo.

Tariame širdingą ačiū vi
siems, kurie jau prisidėjote su 
aukomis, o ir visų kitų prašo-

KADANGI DAUG 
RIMTU LIGŲ 

prasideda nuo vidurių trobelių ir jus 
negalite žinoti, kokios pasekmės bus 
apetito netekimo arba galvos skau
dėjimo. Tada reikia greito gydymo
si. Tikras tada vaistas yra

TRINERIO KARTUSIS
VYNAS

kurs išvalo vidurius nuo nuodų. To- 
nikinės savybės palaiko gajųma ir 
padidina atsparumą. Visi giria tą 
vaistą. “Wilkes-Barre, Pa., bal. 14. 
Aš girsiu Trinerio Kartųjį Vyną 
skersai ir išilgai, nes jis yra musų 
tikra palaima. Mrs. M. Olson.” Vi
sose aptiekose. Reikalaukit nemoka
mo sampelio iš Jos. Triner Co., 1333 
So. Asland Avė., Chicago, III.
Nemokamo Sempelio Kuponas

Vardas ..................................................
Adresas .................. t..............................
Miestas ............... Valstija ...............

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj 

mie kuoskubiausia prisidėti. 
Komitetas dabar turi jau $1,- 
800 (geg^ėis pabaigoj), bet 
visgi dar trinksią $1,150. Tai
gi trūksta dar nemaža suma. 
TeČiaus jei jus, mieli broliai ir 
seserys lietuviai, visi išvieno

Nebus Niežė
jimo!

.Nekęsklt kankinanti o- 
ii<)8 niežėjimą. Tik pa
vartoki! Severa’s Esko. 
Taip pastebėtina pagel- 
ba nuo keldinančio įde
gimo. Taip vėsinantis, 
raminantis. Pasi klauskit 
savo aptiekininko.

$EVERA*S 
ESKO i

Iškilmingas Apvaikščiojimas Lietu
vių Tautiškų Kapinių

Ketverge,Geg.-May 30, ’29
Kapinių Puošimo Dienoje, Programas prasidės 10 v. ryte 
Gerbiamieji Chicagos Lietuviai, nepraleiskite progos dalyvauti šitose iškilmėse—ankš
čiau ar vėliau, bet bukite visi. Programas bus gana žingeidus—dalyvaus Birutės Cho
ras. Kdnklių Choras, Jaunosios Birutės Choras, reiškia visos geriausios muzikalės spė
kos dalyvauja šio programo išpildyme. Taipgi žymus kalbėtojai sakys prakalbas tiks
liai šiai dienai prirengtas. Po programui seks piknikas kapinių naudai—Justice Park, 
geriau pasakius Soromskio ir Liepos Darže.
Todelgi, Chicagos Lietuviai ir artimų apielinkių lietuviai, kurie tiktai galite atvykti 
į šią iškilmingą šventę, nepraleiskite progos.
Laukiam Jūsų Ketverge, Gegužės 30 Dieną j Tautiškas Kapines. 

Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

dėsite po vieną dolerį, tai be
matant bus sukelta reikiama 
suma ir tada bus galima ramiai 
laukti iškilmingo atidengimo 
paminklo, nes visi jausime, kad 
darbas yra pilnai užbaigtas. 
Bukime tikri lietuviai, supras
kime ir įvertinkime kilnius Šer

NAUJQS IR VARTOTOS LENTOS /
Durims—Langams—Stogams—Plaster Boards—Plnmbingas

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Atdara nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų

MES STATOME GARAŽUS

Archer Wrecking Co.,
5460 Archer Avenue Lafayette 6736

no darbus musų tautos labui ir 
užbaigkime pradėtąjį darbą 
pastatymą tinkamo paminklo 
ant jo kapo.

Visiems ačiū už aukas.
—S. K. Grišius, jin. sek r., 

6228 S- Sacramento Av.
Tel. Republic 7180.

v
Štai dar vienas geras 

daiktas, pridėtas prie * 

gerųjų gyvenimo daiktų

Game l
C I G A R E T A I

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

O 1989, R, J. Reynoldt Tobacco 
Companri j¥ln»ton-Salem, N. C.

Camels tokį tabaką ir tokį sumaišymą turi, kokis dar 
niekad jokiame cigarete nebuvo pasiūlomas.

Jie gaminti iš parinkčiausio Turkiško ir Amerikoniško 
auginamo tabako.

Camels visados švelnus ir minkšti.

Camel gerumas stropiai palaikomas . . . per didžiausią 
tabako žinovų organizaciją pasauly . . . jis niekad 
nesimaino.

Rūkyk Camels tiek laisvai, kiek nori . . . jie niekad 
jūsų skonio nenuvargina.

Neigi jie palieka nemalonaus atsirūgimo.
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nors balsų jie gavo mažiau, negu Darbo Partija ir libe- 
ralai. . |®Į|!

Taigi, kiek kuri partija praves atstovų šiuose rin
kimuose, visai negalima iš anksto numatyt. Bet reikia 
tikėtis, kad “clarbiečių” balsai padidės vienu, kitu milio- 

nu. Tai gali jiems duoti kokį šimtų naujų vietų parla
mente. O kadangi yra pagrindo manyti, kad šiek-tiek 
laimes ir liberalai, tai šitokiam atsitikime konservato
rių dauguma parlamente butų sunaikinta, ir todėl turė
tų griūti dabartinė atžagareiviška Anglijos valdžia. Vi
sas pažangusis pasaulis to kaip tik ir laukia.

“VYNYNO DARBUOTOJAS”

Toliaus tampė pranešime sa
koma, kad ryšyje su pasikėsini
mu prieš Voldemarą esą suareš
tuota .14 studentų, kurie busią 
atiduoti karo teismui. Vienas

DARBO PARTIJA AMERIKOJE? studentas jau esąs sušaudytas 
(tai, matyt, Vosylius).

Tur būt po įtaka besiartinančių rinkimų Anglijoje 
ėmė judėti įvairus progresyviai elementai Amerikoje. 
Chicagoje ateinantį sekmadienį ketina įvykti keli pro
gresyvių kliubų susirinkimai ir viena darbininkų orga
nizacijų konferencija. New Yorke jau susidarė užuo
mazga Amerikos darbo partijai. Apie šį įvykį praneša
ma tokių žinių:

Gegužės 26 d. susirinko 151 atstovas darbininkų uni
jų ir socialistų ir, pareiškę savo nepasitikėjimą taip 
Amerikos Darbo Federacijos vadais, kaip ir komunis
tais, kurie “visiškai nesupranta Amerikos darbininkų 
judėjimo ir jų psychologijos”, nutarė įsteigti naują pa
žangią darbininkų organizaciją. Jos vardas bus “Pa
žangaus Darbininkų Veikimo Konferencija”. O jos tiks
las yra toks: i

Užsiimti tyrinėjimo, švietimo ir agitacijos darbu 
tarpe darbininkų, kaip organizuotų, taip ir neorganizuo
tų, pramonėje ir žemės ūkyje, ugdant esamose ir busi
mose darbininkų organizacijose pažangią, blaivią ir 
kariaujančią darbininkų judėjimo dvasią visose veikimo 
srityse — ekonominėje, politinėje ir kultūrinėje.

Kaip pavyzdį savo veikimui, ši organizaciją ima 
Anglijos Darbo Partiją.

Jei Anglijos Darbo Partiją laimėtų rinkimus, kurie 
įvyks ryto, tai šis judėjimas Amerikoje imtų kilti, kaip 
ant mielių.

Šv. Juozapo sąjungos organe 
įdėta eilės, pašvęstos vienam 
lietuvių kunigui. Jos prasideda 
tokiais žodžiais:

“Jau daugel metų kai dar
buojies’

“Vynyne Kristaus šventa
me...”
O juk dabar Amerikoje pro- 

hibicija!

SOCIALDEMOKRATŲ PASI
SEKIMAS ESTONIJOJE

AREŠTUOJAMI AUŠRININ
KAI IR ATEITININKAI

POLITINES DARBININKŲ PAJĖGOS AUGIMAS
ANGLIJOJE

Estuose prieš ki-ek laiko susi
darė koalicinė kairiųjų partijų 
valdžia, kurios priešakyje stovi 
socialdemokratai. Apie vidurį 
šio mėnesio įvyko rinkimai į Es
tijos parlamentą. Jų apytikriai 
rezultatai rodo, kad valdžios 
partijos turėjo gero pasisekimo.

Geriausiai pasisekė socialde
mokratams, kurie laimėjo 40,000 
naujų balsų. Dabar socialdemo
kratai yra stipriausia parai j a 
Estų seime, nes ji turi 25 atsto
vus, kuomet sekančioji po jos 
partija, žemdirbių, turi 24 at
stovus.

Daugiausia nuostolių rinki
muose turėjo į dešinę pakrypu
si darbo partija ir komunistai.

TROCKISTAI NUSILENKĖ 
STALINUI?

Kadangi ryto įvyksta Anglijoje balsavimai, iš kurių 
tikimasi sulaukti jei ne visiškos Darbo Partijos perga
lės, tai bent stambaus tos partijos laimėjimo, tai čia bus 
ne pro šalį pažvelgti, kaip vystėsi politinės darbininkų 
pajėgos Anglijoje nuo to laiko, kai jie tenai ėmė sava
rankiškai veikti politikoje.

1900 metais Darbo Partija gavo 62,698 balsus ir 
pravedė į parlamentą 2 atstovu;

1906 m. ji gavo 323,195 balsus ir pravedė 29 atsto
vus; V j J

1910 m. (sausio m.) — 505,690 b. ir 40 atstovų;
1910 m. (gruodžio m.) — 370,802 b. ir 42 atst.;
1918 m. — 2,244,945 bal. ir 57 atst.;
1922 m. — 4,236,733 bal. ir 142 atst.;
1923 m. — 4,348,379 bal.'ir 191 atst.;
1924 m. — 5,487,620 bal. ir 151 atst.
Klausimas, kiek balsų ir atstovų teks Darbo Parti

jai dabartiniuose rinkimuose?
Idant ji laimėtų pilną pergalę, t. y. absojiučią-dau

gumą atstovų parlamente, ji turi savo atstovybę dau- 
giaus negu padvigubinti. Nes Anglijos atstovų rūmai 
susideda iš 615 narių, taigi daugumą sudaro 308. Vienu 
šuoliu padidint savo atstovų skaičių iš 151 į 308 yra be
veik negirdėtas parlamentų istorijoje atsitikimas. To
kios milžiniškos atmainos parlamentų sąstate įvyksta 
tiktai revoliucijos sąlygose, bet ir tai ne visuomet.

Antra vertus, dabartinė valdžios partija Anglijoje, 
konsęrvatoriai, gavo 1924 m. daugiau kaip keturis šim
tus vietų parlamente. Kad valdžia išsprūstų iš konser
vatorių rankų, jie turi šiuose rinkimuose prakišti šim
tą su viršum vietų, — kas irgi yra gana retas atsitiki
mas.

Tečiaus, nežiūrint tokios padėties, vis dėlto spėja
ma, kad rytojaus balsavimai tą perversmą Anglijos po
litikoje gali padaryti. Kuo šitas spėjimas yra remiamas? 
Ypatinga Anglijos rinkimų sistema.

Aukščiaus paduotoje skaitlinių eilėje, mes matome, 
kad partija gali gauti mažiau balsų ir kartu pravesti 
daugiau atstovų ir, priešingai, gauti daugiau balsų ir 
pravesti mažesnį skaičių atstovų. Taip, antruose 1910 
m. rinkimuose už Darbo Partiją buvo paduota 130,000 
balsų mažiau, negu tų pačių metų sausio mėnesyje, o 
betgi jai teko parlamente 2 vietos daugiau. Gi 1924 m. 
Darbo Partija padidino balsų skaičių vienu milionu ir 
šimtu tūkstančių, palyginant su pirmesniais rinkimais, 
bet atstovų jie pravedė 40 mažiau.

Prie šitos netikslios rinkimų sistemos yra galimas 
daiktas, kad partija, negavusi nė pusės visų paduotų 
balsų, išrenka daugumą atstovų. Taip, iš tiesų, yra da
bar: konservatoriai turi du trečdaliu vietų parlamente,

Klaipėdos vokiečių laikraštis 
“Dampfboot” praneša iš Kauno 
(gegužės 13 d.), "kad visi aten
tato prieš Voldemarą dalyviai 
esą žinomi. Jų visų buvę 10 
studentų iš “Aušros” organiza
cijos.

“Miške netoli demarkacijos 
linijos”, toliau sakoma toje 
žinioje, “tapo suimti dar du 
kaltininkai, tarp jų ir ‘Auš
ros’ organizacijos pirmininkas 
Tavilčius (Pavilčius? “N.” 
Red.). Areštuojant juodu bu
vo sužeisti.

“Del krikščioniškos studen
tų ‘Ateitininkų’ organizacijos 
narių suėmimų šios organiza
cijos pirmininkas kreipėsi į 
vidaus reikalų ministerį, 
prašydamas juos paleisti. Te
čiaus, kaip girdėt, vidaus rei
kalų ministeris atsisakė iš
pildyti prašymą ir pareiškė, 
kad studentai busią išguiti iš, 
Kauno į jų tėviškes.”
Iš visų pranešimų apie areš

tus ryšyje su pasikėsinimu prieš 
ministerį pirmininką iki šiol 
nebuvo mesta jokios nuožiūros 
socialdemokratų studentų “žaiz
dro” organizacijai. Įtariama tik 
aušrininkai ir ateitininkai, ypa
tingai pirmieji.

1925 m. vietinių savivaldybių 
rinkimuose socialistai ir radika
lai buvo sudarę rinkimų bloką ir, 
to dėka, turėjo labai dielių lai
mėjimų. šiemet kairiųjų parti
jų Uloktis yra suiręs, todėl atro

dė, kad jos prakiš daugumą sa
vo pozicijų, užkariautų prieš 
ketvertą metų. Bet išėjo prie
šingai. Rinkimai ir vėl suteikė 
pergalę opozicijai.

Nacionalistai ir poincaristai 
turėjo laimėjimų tiktai Paryžiu
je, kur jų naudai “pasidarbavo” 
Maskvos mokiniai, statydami 
savo kanidatus x perbalsavimams 
net ir tokiuose distriktuose, kur 
jiems nebuvo jokios vilties lai
mėti. Šitokia savo taktika ko
munistai padėjo dešiniomsioms 
partijoms paveržti 3 vietas so
cialistams.

Penkias vietas socialistai pra
kišo ir Lyon’o mieste, kur jie 
susikirto su radikalais, vado
vaujamais Herriot (pastarieji to 
deliai čia irgi turėjo nuosto

lių). Bet už tai beveik visur 
kitur kairiosios partijos savo 
pozicijas atlaikė arba dar su
stiprino. •

Socialistų partija vėl pravedė 
daugumiį atstovų į ištisos eilčs 
miestų tarybas, kaip tai: Lille, 
Roubaix, Limoges, Tours, Bor- 
deaux, Lens, Douai, Charlevil- 
le, Boulogne, Toulouse ir t.t. 
Dauguma tapo laimėta taip pat 
ir daugely j miestų, kur pirma 
socialistai buvo mažumoje, pav. 
Avignon, Arras, Armentieres, 
Duenkirchen Halebrouk.

Ypatingai stiprus socialistai 
pasirodė šiaurės departamentuo
se, kur yra susikoncentravusi 
Francijos pramonė.

—Na gi pas mus, jei neskai
tyti astuonių vaiky, nėra jokių 
bendrų interesų.

KADA KIEKVIENAS NAMAS 
PER ŽEMAS

Estijoj kambariai viešbučiuo
se apmokami sulig aukštais. Tai 
daroma todėl, kad viešbučiuose 
nėra keltų.

Tuštaitis atvažiuoja i Taliną 
ir ieško kur apsinakvoti.

—Pirmam aukšte kambarys 
kaštuoja penkias markes, ant
rame keturias ir trečiame tris, 
—aiškina jam viešbučio šveico
rius.

—Dėkui, — atsako Tuštaitis, 
šis viešbutis man per žemas.

JUOKAI
NESUTINKA BUDAIS

Kodėl tamsta persiskyrei su 
žmona ?

Traukinyje Kaunas-Berlynas
—Ar, tamsta, negali pasakyti 

kurią valandą, busime Berlyne?
—Nežinau, bet Berlyno stoty 

kabo laikrodis. Kada nuvažiuo
si, galėsi pasižiūrėti.

“DABAR

W 1

I

4

Cigaro Smagumas
kuriuo galit pasitikėti!”

sako
Alfred W. McCann

D. Litt., A. B., LLD. 
Garsus Tyro Maisto 

Ekspertas.

Vakar “Naujienose” jau buvo 
pranešta apie tai kad po pas
kutinės rusų bolševikų partijos 
konferencijos prasidėjo taikos 
derybos tarp Stalino ir kairio
sios (trockininkų) opozicijos va
dų. Telegramų agentūra “Ost- 
Express” paduoda apie tai dar 
šitokių žinių:

“Kaip sako kilusieji poli
tinėse sferose gandai, Preob- 
raženski, kuris buvo ištrem
tas su kitais trockininkais, 
dabar gavo leidimą sugrįžti į 
Maskvą ir rūpintis, kad jisai 
ir jo vienminčiai, Padek, 
Smilga ir Smirnov, butų pri
imti atgal į partiją.

“Padek kitąsyk buvo laiko
mas didžiausiu tarptautinės 
politikos žinovu bolševikų 
partijoje. Smilga buvo eko
nominės planavimo kmisijos 
vadas sovietų valdžioje, o 
Smirnov buvo pašto komisa
ras.

“Jeigu Preobraženski, Pą- 
dek, Smilga ir Smirnov susi
taikys su Stalinu, tai iš visų 
kairiosios opozicijos lyderių 
tik Trockis ir Kakovskis bus 
palikti ištrėmime. Tai butų 
nauja stambi Stalino pergalė. 

/Kaip girdėt, Preobraženskis 
ketinama ne tik priimti vėl į 
partiją, bet ir duoti jam au
kštą vietą valdžioje.”
Šiuo laiku Stalinas daugiausia 

kovoja su dešiniaisiais opozici- 
ninkais, kurių vadai yra Toms- 
kis, Bucharinas ir Rykovas. To
dėl jisai ieško taikos su kairiai
siais.

STUDENTŲ AREŠTAI LIETU
VOJE TEBESITĘSIA

ŽYMUS SOCIALISTŲ SUSTIP
RĖJIMAS FRANCIJOJE

Pirmoje gegužės mėn. pusėje 
buvo renkami atstovai į Fran- 
cijos miestų tarybas. Buvo ma
noma, kad tuose rinkimuose at
sigriebs nacionalistai, kadangi 
pernai metais, renkant parla
mentą, laimėjo Poincarė šalinin
kai.

United Press telegrama iš 
Kauno vakar pranešė apie “ka
ro stovio” paskelbimą Kaune. 
Tai, matyt, yra netikslus pra
nešimas, kadangi karo stovis 
buvo Kaune visą laiką. Gal būt 
telegramoje norėta pasakyti 
“apsiausties” arba “apgulos” 
stovis, nes tik tai reikštų pa- 
aštrinimą to stovio, kuris buvo 
Kaune iki šiol.

Šiuos Visus
Rekordus

I

Gali gauti

pas

Vitak-Elsnic
Company

4639 So. .Ashland

Avenue

Phone

Yards 2470-2471

rėmo
tThe certified cigar-ty

OKtkOdion.
ELEČT ric

Vėliausi Lietuviški
Rekordai

10 COLIŲ 75c.

26076 (čir-vir-vir .......... A. Vanagaitis ir jo Vanagučiai, Comic Trio
(Apynėlis .... Antanas Vanagaitis ir J. Olšauskas, Comic Duet

26077 (Iš rytų šalelės .............. K. Kraučunas ir J. Olšauskas, Duet
(Kam šėrei žirgelj ............... ................ K. J. Kraučunas, Tenor

26078 (Panemunės Valcas ................................ Armonika Solo, Instr.
(Plikas kaip tilvikas, Two-Step .............. Armonika Solo. Instr.

26079 (Vai kelkiui .................................... Antanas Vanagaitis, Comic
(Brazilija! ............................ Antanas Vanagaitis, Comic Trio

26080 (Urėdas maiše ................................ Antanas Vanagaitis, Vocal
(Godelės ........................................... Kazys J. Kraučunas, Vocal

26081 (Gieda Gaideliai .......... Olšauskas ir Rakauskienė, Vocal Duet
(Gražus Bernelis ......................... Elena Rakauskienė, Soprano

26082 (Suktinis ...... Juozas Olšauskas ir Elena Rakauskienė, Dance
(Tai Gražumas Dukrelės .................  Elena Rakauskienė, Dance

26083 (Ne Skubėk, Polka ........................  Kaimiečių Orkestrą, Dance
(Greitas Žirgulis, Polka ......  Šokių Orkestrą, Dance

26084 (Du Bėga, Du Veja .......... Juozas Olšauskas, Baritonas, Vocal
(Kaip Buvau Aš jaunas .... Juozas Olšauskas, Baritonas, Vocal

26085 (Tėvynės Polka ............ Okeh Tarptautinė Orkestrą. Instr.
(Ku-Ku Valcas ..................... Okeh Tarptautinė Orkestrą. Instr.

26086 (Nauja Polka ...............................Okeh Tarptautinė Orkestrą
(Bučkio Valcas .................. f........ Okeh Tarptautinė Orkestrą

26087 (Bernužel Nevesk Pačios ............ J. Olšauskas, Baritonas, Song
(Sibiro Tremtinys ........... J. Olšauskas, Baritonas, Song

26090 (Kam Man Anksti Kelti .......Juozas Olšauskas, Baritonas, Vocal
(Ant Kalno Malūnėlis ......  Juozas Olšauskas, Baritonas, Vocal

26091 (Linksmas Jaunimėlis, Polka .................  šokių Orkestrą, Dance
(Agotėlės, Valcas .................................... $okių Orkestrą, Dance

OKEH PHONOGRAPH CORPORATION, 25 WE$T 45th St., N. Y.

MUZIKOS
KRAUTUVĖ

Budriko krautuvėj jus 
galite nusipirkti visokių 
muzikalių instrumentų ir 
išsirinkti sau tinkamiau
sių rekordų. Atsilanky- 
kit pas mus šiandie.

Jos. F. Budrik, 
Ine.

3417-21 South
Halsted St.

Phone
Boulevard 4705
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CHICAGOS šimtmetis progreso Du žmonės mirė nuo 
karščio

ŽINIOS
Taip vadinsis Chicagos paroda, 

kuliai dabar siekiamus! sukel
ti $10,000,000.

Nutarė pakelti taksus 
dėl mokyklų

' Valstijos atstovų butas 
Springfielde priėmė bilių, ku
riuo pakeliama Chicagoje tak
sus dėl mokyklų. Taksų rata 
pakeliama nuo 06c iki $1.47 
ant kiekvieno $1(X) įkainuotos 
nuosavybės. Pakėlimas veiktų 
•per dvejus metus ir butų su
rinkta priediniai $37,000,000.|

Dabar bilius eina valstijos se
natam

Nors bilius priimtas 91 prieš 
6 balsus, bet iš priešininkų su
silaukė aštrios kritikos. Atsto
vas Garriot pareiškė, kad nors 
jis ir karščiausia pritaria švie
timui, bet visgi esą reikia atsi
žvelgti ir į kitus dalykus. Da
bar ir taip smulkieji namų sa
vininkai yra apkrauti nepane- 
šamais taksais, taip kad daugė

Prieš porą dienų pradėta 
kampanija, kad sukelti busimai 
pasaulinei parodai Chicago j e 
reikalingus pinigus. Tuo tiks
lu finansų komiteto pirmininku 
lapo paskirtas buvęs vice-pro- 
zidentas Charles G. Da\ves, ku
ris į porą dienų sukėlė $2,(XX),- 
000. .1 is birželio 7 d. išvažiuo
ja į Angliją, kur eis ambasa
doriaus pareigas, bet iki išva
žiavimo dienos jis tikisi sukel
ti visą reikalingą sumą — $10,- 

Ta suma bus sukelta 
pardavinėjimu bonų, įkurių ski
riama 40 nuoš. surinktos įžan
gos į parodą, 
įžangą

Užvakar buvo karščiausia 
i'kišiol šių metų diena- Karštis 
'buvo pasiekęs 84 laipsnius. Dė
lei karščio pasimiire du žmo
nės: Edwin Feisel, 53 m., iš 
San Francisco, kuris sukniubo 
geležinkelio stoty, ir Philip Bur- 
ke, 49 m., 1332 Hood St., ku
ris pasimirė telefonų budelėj. 
Abu mirė nuo širdies ligos, 
l>el karštis paaštrino jų ligą.

Lietuvių Tautiškų Kapinių Ap- 
vaikščiojimas gegužės 30 dienų. 
Visi darbininkai, kurie pasižadėjote 
dirbti piknike ir kapinėse, malonė
site pribūti nevėliau kaip devintų 
valandų ryto.

Su pagarba, Komitetas.

Lietuvių Moterų ir Vyrų Verpimo 
ir Audimo draugijos narių susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, geg. 31 d„ 
8 vai. vakare, Onos Karbienės na
muose, 6924 S. Justine St., Chicago. 
III. Visos narės ir nariai yra kvie
čiami pribūti. Šiame susirinkimo 
bus paskirta komisija įstatams iš
dirbti, apmokėtos bilos ir padaryti 
kai kurie kiti patvarkymai.

Ona Karbicnė, pirm.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Tautiškų Kapinių Ap- 

vaikščiojimas bus ketverge, gegužes 
Pra-30 d., pradžia 10 vai. ryte, 

soma visų rengtis dalyvauti.
Komitetas.

Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švieta pusmetinis susirinkimas įvyks 
2 d. birželio, 2 ,yal. po pietų, Mark 
White Sųuare psh-ko knygyne, prie 
Halsted ir 30-tos gatvių. Visos na
rės susirinkite laiku. —Sekretorė.

Lietuviai Gydytojai Jvairųs Gydytojai

Lietuves Akušerės

ti dabar jiems norima kelti tak
sus. Be to mokyklų taryba turė
jo tą klausimą paduoti referen
dumui- Vieton to ji atsikreipė 
i legislaturą, kuri kalba už vi
sus žmones ir reikalauja iš le- 
gislaturos to, ko ji pati (moky
klų taryba) bijosi reikalauti 
tiesiai iš žmonių.

Nušovė žmogų ir 
ėjo sau

nu-

10 m., 
sargas1705 So. Michigan Avė 

Netherlainds a|>artmentinio ko
telio, 5240 Sheridan Kd., susi
tikęs to paties kotelio inžinie
rių Artkur Van der Paeit, 30 
m., paleido į jį tris <lum-dum 
kulkas iš savo didelio revolve
rio ir kada šis sukrito, tai pa
leido dar vieną š-uvį Van der 
Paeit į galvą ir ramiai rūkyda
mas pypkę nuėjo sau. 
kušiai už kelių minučių 
jai jis atidavė ginklą ir

Atvy- 
polici- 
ramiai

pa na-borougli sako, kad prie 
šių aplinkybių jis ir vėl pana
šiai padarytų- .Jo pati taipjau 
randasi kalėjime — už vogi bu
vimą iš sankrovų.

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

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

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

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

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA

Surinkti gi už 
tikimasi 1^10,000,000.

gi pasidarytų deficitas, 
taii tikimąsi, kad tas deficitas 
bus padengtas liuosnorėmis au
komis.

Karlu tapo paskelbta, kad 
jau 140,OOO eliicagiečių sumo
kėjo imi rodai po $5. Rinkimas 
tų penkinių nebuvo daromas 
tikslu sukelti pinigus parodai, 
l>et suagituoti žmones remti tą 
parodą. Tikimąsi, kad to pil
nai atsiekta. Bet rinkimas 
penkinių eis ir toliau. Tai nė
ra auka, nes už tą penkinę bus 
duodama 10 įžangos tikietų, ne
žiūrint kiek kainuotų ta įžanga 
(įžangos kaina dar nėra nusta-

Joniškiečių L. K. Kliubo išvažia
vimas ant p. Svelainio farmos, 87 ir 
Kean A ve., įvyksta 2 dienų birželio; 
pradžia 12 vai. dienos. įžanga ne
mokama. Taigi iki pasimatymo su 
visais ir visomis. Pikniko Rengėjai.

Marųuette Park. — Marųuette 
Park Lietuvių Am. Piliečiu Kliubas 
laikys mėnesinį susirinkimų trečia
dienį, gegužės 29 d., 7:30 vai. va
kare, naujoj Gimimo švenč. Pane
lės parap. svetainėj, 68th ir Wash- 
tenaw avė. Meldžiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimų, kur bus 
duodama ir užkandžiai, paminint 
įėjimų į naujų svetainę. Prašome 
neužmiršti atsivesti ir nauju narių, 
kurie norėtų prisirašyti pie • musų 
kliubo. —Valdyba.

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO. ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegija Penney Iva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

STANISLOVAS RUMŠAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 26 dienų, 1 valandų 
ryto, 1929 m., sulaukęs 56 me
tų amžiaus, gimęs Telšių ap., • 
Plungės 
kaimo, 
metų, 
liūdime 
Laidotuvėmis 
Stanislovas 
fonas Boulevard 7276.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės 
gegužės 29 dienų, 
pietų iš Eudeikių 
Tautiškas kapines.

Nuliūdę liekame.
Gimines ir

parap., Pakutuvėnų 
Amerikoj gyveno 30 

Paliko dideliame nu
gi minės ir draugus, 

rūpinas draugas 
Lamdsberg, Tcle-

įvyks seredoj, 
2 vai. po 

koplyčios į

Draugui.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS i

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio 
I -------0-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų se

na? žaizdas, ligas rectal

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Dr. 1 W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

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

Su gilia pagarba.
DR. MARGERIS.

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

naujos Budriko krautuvės)

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

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. 
-------0-------

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4i3f ir nuo 7 iki 10 

Nedalioj nuo 2:30 iki 4:80 p. po piet 
Telefonas Canal D464

DR. CHARLES SEGAL

Universal Restaurant
Musų virtieniai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytė* 

valgius
A. A. NORKUS, ssv

31st St

Phone 
Hemlock 9262

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
mauage, electric 
treatment ir mag- 
netic blanket* ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

D

Graboriai
Phone Boulevard 4139

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

nuliudime
po tėvais Marti- 

Julijoną 
sūnų Joną, broli

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus” 
int pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

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

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

\ Canal 3161

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokli* 
rae reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Aubum Avė
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel Bculevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street 
-------- o ■ —

M

Praktikuoja 20 matai
OFISAS

South Ashland Ave^ 2 labos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

.OFISO VALANDOS:
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 
Phone Midway 2880

—------ o--------

4729

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

PETRAS KADŽIUS

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street 
Kampai 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6852

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. VAITUSH, O
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, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. A. A. ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 8102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai
DR. J. J. KOWARSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3. 

Prospect 1028 
Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal B880 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mjslių

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

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku 

riuos turi žinoti kiekvienas no 
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, UI.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 29 dienų, 1929 m.,
1:50 valanda po pietų, sulau
kęs 19 metų amžiaus, gimęs 
Kensingtone, III. Paliko di
deliame nuliudime motinų Oną 
Jonikienę, patėvį Petrų Jonikį, 
dėde Joe 
mylimų 
kauskas. 
randasi 2804 S. Union Avė.

Laidotuvės

IGNACAS BAYNOR
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 26 dienų, 2:30 valan
dų ryte, 1929 m., sulaukės 37 
metų amžiaus, gimęs Panevė
žio ap., Pašvitinio parapijoj, 
Stcigvilių kaime. Amerikoj iš
gyveno 22 metus. Paliko di
deliame nuliudime moterį 
Aleksandra, 
naitę, 2 dukteris 
ir Kristinų, 
Edvardų, sesrį Teresę čepaus- 
kienę ir gimines, o Lietuvoj 
brolį Juozapų ir seserį Lovutę, 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4348 So. Rockvvell St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gegužės 31 dienų, 8 vai. ryte 
iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos ,už ve
lionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A.! Ignaco Baynor 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis, 
Sesuo ir Giminės.

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

J. Lulevich 
Lietuvis vraborius 

ir baisa mno tojau 
Automobilių patarna
vimai teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3113 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Vielavičia ir savo 
mergina Sofiją Gra- 
Kunas pašarvotas,

įvyks birželio 
diena, 8 vai. ryto 
Apveizdos Dievo 
bažnyčių, kurioje 
dulingos pamaldos 
sielą, o iš ten bus 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Radžiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Dėdė ir Numylėtinė.
laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Radžius, Tel. Boulevard 
4089.

1 
iš namu i 

parapijos 
atsibus gė- 
už velionio 
nulydėtas j

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenne 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St, Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, iiskyrus kentverga 
Nedčlio^ic ruo 9 iki 12 ryto

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

3265 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki G vakaro.

11

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

MARCIJONA PETRIK1ENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

panedėly, gegužės 27 dienų, 
2:30 valandų ryto, 1929 m., 
sulaukus 52 metų amžiaus, 
gimus Lietuvoj, Tauragės ap. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį 
— Juo- 
gimines. 
randasi,

vyrų Antaną Petriką, 
Mūry Ryan, du sūnų 
zapą ir Antanų ir 
Kūnas pašarvotas, 
4632 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks 
gegužės 31 d., 8 vai. 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marcijonos Petri- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vynas, Duktė, Sunai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

pėtnyčioj, 
ryto iš

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriai Ir 

BaUamuotojas
3314 W. 23rd PI. 

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

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: -

1238 S. Ualsted St. 
Tel. Victory 4088

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnus sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 

•20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

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

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 6950

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

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 Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washingt(rti Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 Wc»t AdaniH St., Room 2117 

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

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

įvairus Gydytojai
Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 

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

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

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

DR. IIERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorijai 
1125 W. 18th SL, netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

South Shore 2288 ar Randolph 6800

Simpatiškas
M a n d a ii’ i..Mandagus — 

Į Geresnis ir Pi- 
Z gesnis Už kitų 

__ Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABV VEDĖJAI
Didysis Ofisas: 

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

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield Avenns 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

1410 So. 49 Ctv Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. TeL Blvd.

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. MONTVID, M. D.
2091579 Milwaukee Avenue, Room 

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

Tel. Brunsvrick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

vak.

3201

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

j liezideucija 6158 S. Talman Ar.
Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460

DR. MAURICE KAHN Lconas s’ Mikclonis
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną,

l 7 iki 8 vai. Nedėl.
Rez. Telephone

Telephone Yards 0994

2 iki 3 po uiet Į 
nuo 10 iki 12 
l’laza 8201

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697 

3315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos
Automobiles

Lietuvių I
Laiškai Pašte

•28
>2?

Financial
Finansai-Paskolos

•27
•29
•26

$796
$895
$295
$395
$495
$660
$176
$450

PARDUOSIU pigiai arba mainy
siu namą su bizniu arba vieną biz
ni; (ice cream parlor). Savinin
kas, 3329 Auburn Avė. Telefonas 
Prospect 3938.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui

PopulląrlMdauriai P** 
Hilus pasauly. Pasali
na purvus. 9uJ®upA"a 
laiką. Hg*au ištenka. 
Gaukit Ji savo sankro
voj.

SU-

i

naikina.
903 Andrikis Frank
9(M> Bitaut Frank
910 Budnick Joe.
911 BuPboi Antanai
939 Matusevžcui Vincu
911 Muzulis Wm.
912 Melvid S. A.
914 M ikula Lena
916 iMuhishis VVilliam
<157 Budaitis Wm.
962 Slasimas (’.esiliya
964 S t ūkas A n ton

Lietuvių bylos 
teismuose

Sam Shapiro prieš George Si- 
moulis, etc. et ai. Byla dėl $25,- 
(>()(>. Superior crt. Bylos nr. 
198596.

Eannie Shapiro prieš George 
Simoulis et 
OIH). S 
198507.

B v los n r.

aišky prieš GnecKei 
Byla dėl $15,00(1. Su- 

Bvlos nr. 498519.perior crt.
James S. Bezanis prieš Edw.

Cullerton.
Superior crt.

Byla dėl $15,000.
Bvlos nr. 19X520.

BIZNIO
Rodyklė
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gera patar
navimą.

ACCORDIONS
Augštos rųšies visokio išdirbimo 

armonikos.
R. CARBONARY AND SONS

760 Taylor St.
Monroe 6977

FURNITURE
COHEN 

1401—9 So.
Canal

Visokeriopi namų 
parduodame

BROS. 
Halsted St. 
0300 
rakandai; 
pigiausia.

mes

GARAGES
2 KARU GARAŽAS 18x18 su ce

mentinėmis grindimis $285. Porčiai, 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158

PATENT ATTORNEYS
Br*PELECHdwiČZ

2300 W. Chieago Avė.
Brunsvvick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rūšies.

PHONOGRAPHS
KOZLOVVSKI MUSIC SHOP 

914 Mihvaukee Avė. 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

REAL ESTATE
J. H. SCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

SASH AND DOORS
ALBERT J. ANTHONY 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789

Durys, storm, sash, garažiai, siete
liai, etc.

SEWING MACHINES
WM. ROCHE 

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367 

Senos ir naujos siuvamos mašinos 
jūsų priimamos mainui.

T I R E S
HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas. taisymas.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė PardavimuiHudson Broncham—cuetom ouilt 

Cliandler coach_______________
late Hudson coach ........................  l
Stearns-Knight—Brougham, nau

ji tairai .......... ............k........ .. ....... i
Hudsou Brougham, geram atovy I
Ensex _______________________ l
Dodge Sėdau ________________  !
Pontlac Coupe ________  I
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7186 So. Halsted St.. Trlamrle 9330
------ O------

PASKOLINSIM nuo $60 iki $800 
už 2 Mi nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

2231o
CLASSIFIED ADS

Mokyklos 
Educational

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

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

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių. Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime Įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose moksle 
Šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių s 
Mokykla

J. P. OI/EKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chieago. III.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

----- —o--------

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

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

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

Dar-

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE 

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

10% Numušta visam 
darbui

Gegužes ir birželio menesiais 2 
flatai, bungalovv, rezidencijos ir ga
ražai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo darbą 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO.

3645 Montrose Avenue 
Kevstone 1633

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., % 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St. 

Tel. Victory 7261
J.

“ŲUALITY” phimbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčėdijinni — 
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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

ir sumanus vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

PINIGAI PASKOLOMS 
už Žmonės gero budo gali pa- 

i siskolinti nuo $50 ir augš. 
Q ant savaitinių ar mėnesinių 

išmokėjimų tik už 7% palū
kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”.

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Saite St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockvvell 6030

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ka lavinami dykai 
karų ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

PRANEŠIMAS

konstrukcijos šių 
budy juos parda-

dieną nuo 10 
pietų.

iš

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 ruimia atdaras vakarais ir šventadieniais.

Tikras Bargenas
Bizniavas namas, 6 kamb. flatas 

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

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

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 

State 5048 arba 7275

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

610

KAM EIKVOTI
Taupus žmončs turi savo 

gai, ifileisti rendai. 
kant namus, reiškia 
padėti, ir kaAtuoja pigiau, negu 
Iuh namai Blue Islande 
lo ir vėliausios mados. ___ ,
štu vandeniu ftiidomi, tailo maudynės, 
er, ąžuolo 
beismento 
nys, beržo 
lės gotikas; 
mėli notos; 
name. 849 
1 blokas 343 11 siti, 
---$1 0,750. 
6064.

Pini- 
PeH 
_L_.i 
Dai- 

niaterio- 
kar- 

ehow-

namus, 
niekada negrjžta.

pinigus kaip bankan 
renda.

geriausio
Tvirtų plytų,

grindys, viAkos, plasteriuotos 
lubos, artistiniai stiklai, 
trimingai; 5 kambariai ir 
60x200 lotas; gaso dndos 
plaujama maAitia 
Gregory, tarp 122 it 

i rytus nuo VVestern 
Place. Blue lalanti. 
B. M. KDVVARDS.

---- o----

židi- 
sau- 
ena- 

kiekvienam 
r 123 St.. 

Avė., Ir 
Kaina $9.500 
tel. Oakland

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082 

---- o----

1) BARGENAS — LABAI DIDE
LIS. Parduosiu biznį; 15 mebliuo
tų kambarių (Rooming House) ir 
restoraną ant Halsted St., netoli 21 
St., labai pigiai. Tik už $1,500, ar
ba mainysiu ant nebrangaus 
Turi būt greit parduotas.

BARGENAS

ir 6% nuošimčiai 
ant 1-mų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St.

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

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

1726 W. Chieago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama 
j viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716
MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi

čius. Eighteen Bond & Mortgage 
1618 West 18th Street
I. F. Dankovvski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd.

Co.

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted S t.

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

ir

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos. Mntykit vakarais po 6 vai. 
4357 So. Washtenaw Avė.

------ O —

REIKALINGI Furniture Uphols- 
terers, patyrę. Gera mokestis. Te- 
lefonuokit Victory 1657.

REIKALINGAS 
lesmanas, kalbąs 
liškai. Nuolatinis 
rui. 4191 Archer 
ing Co.

' bushei man ir se- 
lenkiškai ir ang- 
darbas geram vy- 
Ave. Slonik Cloth-

REIKALINGAS bekeris, patyręs, 
duonos ir keksu. Atsišaukit greitai. 
4513 S. Wood St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PATYRUSIOS moteriškės reika
lingos skudurams sortuoti. 1. 
Sandler, 2457 So. Loomis St.

REIKALINGA apysenė moteris 
prie namų darbo; pragyvenimas ir 
mokestis. Kreipkitės prie janito- 
riaus, 1501 N. Hoyne avė.

REIKALINGA 15 merginų dirb
tuvei —- $17.00 savaitei; 3 virėjos 
— $25.00 savaitei; 4 kambarinės ’— 
$65 mėnesiui; valymui moterys — 
$60 mėnesiui; dišių plovėjos — $18 
savaitei. 6311 So. Halsted St.

Help Wanted-r-Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGI vyrai ir moteriškės 
nariams prirašinėti prie inkorporuo
tos Savasties Valdytojų (Landlords) 
Asociacijos. Darbas dienomis ar 
vakarais. Dideli pinigai. Kreipkitės 
Room 203-4650 So. Ashland Avė.

Fumished Rooms
RENDON kambarys ' vaikinams. 

Gali vartoti virtuvę. Yra garažas. 
5616 S. Mozart St.

PASIRENDUO.IA kambarys, švie
sus ir švarus. 6527 S. Talman avė., 
1-mos lubos. ’

For Rent
RENDON du 

tinkami mažai 
vieniams, 946 —

frontiniai kambariai 
šeimynai arba pa- 
31st Place.

RENDAI frontinis kambarys, ap
šildomas, flate visi patogumai. 
Kreipkitės nuo 5:30 vakarais, 620 
West 35 St.

RENDON pusė krautuvės shoe- 
makeriui. Kreipkitės greitai pakol 
neišsimufavo, pasiliks visi kostu- 
meriai naujam. 3239 Auburn Avė.

DEL parendavojimo 6 kambariai, 
šiltu vandeniu šildomi, $55, 4324 S. 
California Avė.

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

PAMESTAS daimantinis žiedas 
gegužės 27 d. Marųuette Parke ar 
63 ir Westem Avė. apielinkėj iki 68 
ant Western Avė. Atlyginimas pri
žadėtas už sugrąžinimą jo. Pašau
kit Prospect 1147.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. Glst St. Midvvay 9733

_________ Radios________
LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdirba aukščiausios 'rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6Š19 S. Western 
Avė., Chieago, III. Hemlock 9140.

BISKĮ naudotas Majestic Radio 
72, 3 mėnesių senumo. Reikia pini
gų—parduosiu už $100 cash. MR. 
SLODAKA, 6136 So. Halstęd St.

NASH automobilis 5 pasažierių 
sport sedanas. Atrodo kaip naujas, 
nėra skrečių. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu i lotą ar bizni.

4100 Archer Avė.

2) DOWNERS GROVE, 1 
žemės, 3 kambarių naujas i 
namas, elektra, gasas.
ta. Kaina tik $2,300.00. Galima gau
ti kelius šimtus j mokėjus.

akras 
mūrinis 

Aukšta vie-

PARDUODA buuavotojas naują 
muro dviflatį, karštu vandeniu šil- 

_ domu, ąžuolo trimingai, arti mokv- 
loto. klų ir bažnyčių; turi parduoti grei

tai, $12,950, arba pastatys ant jūsų 
loto. Lengvos sąlygos. 

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai aiskriminė, 
saldainių, cigarų, cigaretų ir visokių 
mažmožių, šalia Mildos teatro. Biz
nis seniai išdirbtas, arba mainysiu 
j namą vieno pagyvenimo. 3150 So. 
Halsted St.

3) KELIUS ŠIMTUS įmokėjus ga
lima gauti namą; rendos gaunamos 
j kelius metus išmokės skolas. Na
mas randasi ant Morgan St. neto
li 19th St.
flatu po 3 kambarius.
tas medinis, 
2 mašinoms 
tik už $2,700.00.

Apačia gero muro—2 
2-ras aukš- 

5 kambarių. Garažas 
Tas viskas parsiduoda

PENKIŲ kambarių medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, modeminis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. 
Mažas jmokėjimas su mažais mėne
siniais išmokėjimais likusiai sumai 
nupirks ši namą. Paims lotą kaip 
mokesties dalį. Kaina $5,000, M. B. 
Caldwell, 5117 Milvraukee avė.

O

PARDAVIMUI bučernę ir groser- 
ne, biznis išdirbtas per ilgus me
tus, cash apie $800 savaitėje, iš prie
žasties pavargimo per 7 metus, no
riu pasilsėti arba pajieškau pagel- 
bininko, 3533 S. California Avė. 

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

PARDAVIMUI grosernė ir Light 
Lunch. Biznis išdirbtas.. Parduo
siu pigiai, biznis cash, 920 West 
37 Place.

o-

ŠTAI PROGA, kampas, Storas —■ 
grosernė ir 5 kambariai, skiepas, 
viškai, garažas — viskas tik $6450. 
Galima pirkti ir rakandus, 3432 S. 
Morgan St.

o

ŠTAI jūsų aukso proga: nusipirk
site su mažai įnešimo didelį, gerą 
biznį ir mūrinį namą. Savininkas: 
4449 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su namu ar be namo. Priežastį 
sužinosit vietoj. 2908 W. 59th St.

PARDAVIMUI arba mainui biz
niavus lotas ant Kedzie avė. ir 61 
Place.

Taipgi išsimaino biznis išvežioji- 
mo mėsos. Biznis yra geras ir 10 
metų senas.

Rašykit i Naujienas.
. Box 1094

CIGARŲ, cigaretų ir sandwich 
krautuvė; senas biznis; gerai mo
kantis kampas, North-West Side. 
Turi parduoti dėl šeimyniškų rei
kalų, 3800 Montrose Avė.

Ėxchange—Mainai
PARDAVIMUI arba MAINAMS. 

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

MAINYSIU savo biznį, cot
tage. 2 arba 3 flatų namą ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties, 

2031 West 35th St., 
Tel. Lafayette 0909

PARDUOSIU arba mainysiu 
farmos savo 4 flatų muro 
Priežastį patirsit ant vietos, 
ninkas Chas. J. Jutkus.

4215 No. Elston Avė. 
Chieago, III.

Tel. Irving 3993 
Matyti vakarais po 6 vai.

ant 
namą. 
Savi-

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui
MARQUETTE MANOR

$1,000 įmokėti; likusius kaip pa
ranku pirkėjui; apleidžiu miestą; 
reikia parduoti i 19 dienų; dailus 5 
kambarių bungalow; karštu vande
niu šildomas; 6421 So. Francisco 
Avė.; šaukit Dombrou,

tel. Hemlock 8387, arba 
Grovehill 1090

PROGA
naująĮsigyti puikų 6 kambarių 

kampini muro bungalow, su 2-jų ka
rų garažu. Mainysiu ant cottage, 
lotų, restorano, bučernės, automo
bilio, arba kas ką turit; bungalovv 
turi būti išmainytas šią savaitę.

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

Kreipkitės i
AMERICAN MOT0RIZED 

TRANSPORT, 
East End of Austin Avė,

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti 

battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 i savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

savo 
elek- 
Box 

$95.00 su A.
setą ant moderniško 
Radio Crosley Show 
įrengto C

IŠSIMAINO bizniavęs namas, su 
4 flatais, namo kaina $10,500, mai
nysiu ant nedidelio privatiško namo 
arba farmos, nepaisant valstijos.

Kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

4) TIKRAS BARGENAS. 5 kam-; 
barių muro moderniška 2 metų se-1 
numo bungalovv, šalygatviai ir 
vė ištaisyti ir išmokėti. Turi 
greit parduotas, todėl kaina 
žema — tik $6,700.00.

Turiu daug kitų bargenų: 
namų ir farmų.

V. MISZE1KA,
1739 S. Halsted St.

Tel. Roosevelt 8500

13 flatų namas;
parduodam arba mainom ant 
ros fanuos, 80 iki 160 akrų; 
mas neša iki $11,000 rendos i

Namas
Chieago je. 

proga
tus. Morgičiai 
randasi pietinėj 
Kas turit gerą 
išsimainyti.

Savininkas

tik vieni, 
daly j, 

farmą, yra

gat- 
buti 
taip
lotų,

ge- 
ną- 
me-

S. R., 
6400 Maryland Avė., 

Chieago, III. 
Tel. Fairfox 4899

WEST SIDĖS NAMAI 
Bargenai greitam pardavimui

9 kambarių mūras; Adams g-vė 
prie St. Louis; dailus namas; ge
riausioj West Sidės apielinkėj; lo
tas 25x180; $10,500; sąlygos pagal 
sutartį.

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

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

P-NE NAMŲ IEŠKOTOJAU, 
Perskaityk tai!

$500 įmokėti, $55 į mėnesį, 
įskaito visus nuošimčius ir nuperka 
dailią Anglų Styliaus 6 kambarių 
rezidenciją. 3 didelius miegruimius, 
tailo maudinę, Kohler fikčerius, te
rasos pievelę; moderniškas apšildy
mas su jbudavotais fikčeriais. luotas 
33x125. Kaina $7,450. Atdara 
vakarais ir visa dieną nedėlioj.

MEHAN-MALONE, 
budavotojai, 

6407 Irving Park Blvd.

TURIU PARDUOTI TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambarių bun- 

galovv lietuvių apielinkėj. Kaina 
$9,750. Lotas 2614x120 pėdų, 2 ka
rų garažas.

Matyk šitą tuo jaus.
Savininkas

Republic 8768

DIDELI BIZNIO BARGENAI
Kampinis 2 aukštų mūrinis, mo

derniškas štoras: “Grocery Meat 
Market and Delicattessen” Daug 
stako ir puikus fikčeriai. Parduo
siu visai pigiai, iš priežasties ligos 
arba mainysiu i 2 aukštų murini na
mą arba bungalovv.

“Hardware štoras” su nauju 2 
aukštų mūriniu namu, 2 karų muro 
garažas, 
mas, labui 
sveikatos.

Karštu vandeniu šildo- 
pigiai iš priežasties ne-

2 aukštų muro, moder- 
kambarių namas. Prie 

kainavo 
Iš priežasties mirties pir-

Kampinis 
niškas, 5-6 
Bishop St., arti bulvaro, 
$15,000. 
kitę už $10,500.

Kreipkitės,
5129 So. Ashland Avė.

BARGENAS. Pusė akerio kam
pas ant kalniuko, medžiais apaugęs, 
iabai 
prie 
arba

gražiai atrodo. Netoli Šummit 
Archer Avė. Parduosiu pigiai 
mainysiu i automobilių.

4100 Archer Avė.

$250 įmokėti
5 kambarių muro bungalovv pa

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

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

ATSAKANČIAI ŠEIMYNAI 
AŠ SIULAU

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

MERRIMAC 3843 
po 6 vai. vakare.

P-NE NAMŲ IEŠKOTOJAU, 
PERSKAITYK TAI!

$500 ĮMOKĖTI, $55 i mėnesi, 
iškaito ir visus nuošimčius ir nuper
ka dailų Angljios styliaus 6 kam
barių rezidenciją, 3 didelius mieg- 
ruimius, tailo maudynę, Kohler fik- 
čerius, terasos pievelė; modemiškas 
apšildymąs su įbudavotais fikčeriais. 
Lotas 33x125. Kaina $7,450. Atdara 
vakarais ir visą dieną nedėlioj.

MEHAN-MALONE, budavotojai. 
6407 Irving Park Blvd.

West Sidės Namai 
Bargenai Greitam Pardavimui 

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

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

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

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 Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

BARGENAS
Pardavimui namas 2 pagyvenimu 

labai dailioj 
Western Avė. 
rasti visada namie.

vietoj — prie pat
Savininką galite

6752 So. Artesian Avė. 
1-mos lubos

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 2 flatų mūrinis namas po 6 
kambarius, karštu vandeniu apšildo
mas, geroje apielinkėje, maži tak
sai. 1608 S. 49th Avė., Cicero, 2-ros 
lubos.

NAUJI MODERNIŠKI 
BUNGALOWAI

Su visais naujausiais modemiš- 
PARDAVIMUI mūrinis bizniavas kais įrengimais. Kainos $3,500 iki 

namas, 3 flatai ir 2 štorai. Moder- $9,000. Mažai įmokėti ir lengvos 
niškas, garu šildomas, 2 karų mu- sąlygos. Atlankykit ir pamatykit 
rinis garažas. Savininkas parduoda juos patys._Savininkas 
už tą kainą, kuri jam kainavo.

2709 W. 71 St.
T. M. RYAN,

7131 So. Washtenaw Avė., 
Tel. Republic 9236

PARSIDUODA namas pigiai, ge
ma-ra vieta; šiumeikerio šapa su 

šinomis; garažas 2 mašinom. Ona 
Razminas, 2530 W. 47 St.

PARSIDUODA mūrinė 10 
barių rezidencija. Pirkaite visai 
giai. Priežastį patirsit vietoj. 
Soi Lowe Ave»* 1 užpakalis.

kain
ui




