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Lietuvių Kunigais
Nušovė Merginą

Lietuvos Naujienos
Ekskursija Latvijon I Dvarininkas

Kun. Miežvinis, buvęs Harrisono, N.' J., 
lietuvių parapijos valdytojas, po to 
pats nusišovė. Buvo, matyt, neuraste
nikas ir sirgo bolševikų persekiojimo 
manija

< ■ J

uos riksmą, ir po to tuojau šau
dymą.

Atbėgę į salioną, jie rado
su dviem

KAUNAS. — Gegužės 8 die
ną išvažiavo Latvijon Mat. Fi
zikų Draugijos suruošta eks
kursija. Ekskursijoj dalyvauja 
iš viso 15 žmonių, jų tarpe prof.

nunuodi
jo žmoną, tris vaikus 

ir save
“Lietuvos ra šo iš

HARfRISON, N. J., birž. 5.— 
Kunigas Povilas M i e z v i n i s
Miežvinis ar Miežienis?], 35 

metų amžiaus, Romos katalikų I Eleną gulinčią asloj 
Sopulingos Dievo Motinos pa- kul’pkų žaizdom šone. Neto-
rapi jos administratorius, kuris į liese gulėjo asloj ir kunigas, 
dėl nesveikatos buvo priverstas i tebelaikydamas sugniaužtą ran- 
praeito vasario mėnesį nuo sa-1 koj revolverį. Jis buvo persi- 
vo pareigų pasitraukti, vakari šovęs galvą.
čia miltinai pašovė vieną 22 Abudu tuojau buvo paimti į 
metų amžiaus 
pats nusišovė.

Apleidęs parapiją, kun. Miez- 
vinis buvo išvykęs gydytis, ir 
lik vakar sugrįžo. Grįžęs į Har- 
risoną, jis nuėjo į buvusių sa
vo parapijiečių, šilkaičių, na
mus ir ten pasiliko pietums. 
Tuo tarpu atėjo p-lė Elena Ila- 
litaitė [?], 
šilkai t ionės 
pasiliko pietums.

Po pietų Elena, kunigo lydi
ma, nuėjo į salioną, o šeiminin
kai nuėjo triuslis į virtuvę. 
.Staiga Ši įkaičiai šigirdo mergi-

vieną 
merginą, paskui St. Michaels ligoninę Ne\varke, 

bet pakeliui kunigas mirė. Pa
šautos meiginos padėtis yra kri- 

tinga. ,
Kai kun. Miežvinis/ alpeido1 

parapiją praeito vasario mėne
sį, jis lankėsi Amsterdame, N. 
Y., ir Chicagoje. Vakar, parvy
kęs i Harrisoną, jis buvo už
ėjęs pas kunigą George’ą L- 
Fitzpatvieką, šv. Kryžiaus baž
nyčios k’rboną. Kun. Eitzpat- 
rick pastebėjo, kad jo svečias 
buvo be galo susinervavęs, ir 
klausė, kas jam yra. Kun. Miez- 
vinis atsakė, kad jį 
sekioja.”

22 metų amžiaus, 
sesuo, ir taipjau

I Atlantic and

Konnett, Mo. — St. Francis upė sunaikino tvanką ir 50,000 akrų žemės

Hoover nemanąs pri 
pažinti bolševikų 
valdžios Rusijoje

Apie pripažinimą busią galima 
kalbėti tik tada, kai sovietai 
paliausią savo propogandą

bolševikai rio

----------------------,------------------------- ----------------------------------------------------

Ugniakalnio lava Reparacijų ekspertai 
palaidojo kaimą skirstosi namo

Krishnamurti, teosofu 
‘Kristus’ sužalotas

OJAI, Ca\, birž. 4. Auto
mobilių kolizijoje čia lapo su
žalotas Jeddu Krishmurti, 
lis, tam I ilk re religinio 
vadas, kuri kai kurie jo 
jai leosofai laiko nauju 
lum. Jis čia laiko savo

i jas.

indie- 
kulto 
sekė- 
Kris- 
misi-

Mano, kad 743 asme
nys žuvo japonų gar

laivio gaisre
išNelaimė atsitiko kelionėj 

Vladivcrtoko į Kam č a t k ą; 
tarp keleivių buvo 380 moterų

Vezuvijaus išsiveržimai sunai
kino 40 namų; pavojus gre
sia kitiems Italų miesteliams

Po poros mėnesių žada įvykti 
kita konferencija reparacijų 
sutarties vykdymo reikalu

TORRE ANM'NZIATA, Ita
lija, birž. 5. — Įsismarkavusio 
Vezuvijaus ugniakalnio meta
ma laukan deganti lava plačiu, 
650 pėdų platumo, sriautu slin
kdama klonin, užgriuvo Pagani 
kaimą, Terzigno apygardoj, pa
laidodama keturiasdešimt ūki
ninkų namų. Artinanties nelai
mei, gyventojai buvo 
iš kaimo pasišalinę.

PARYŽIUS, birž. 5

WASIMNGTONAS, birž. 5.- 
Iš vlatsybės departamento su 
žinota, kad prezidento lloove-j 

administracija visai nesi-1 
i rengianti pripažinti sovietų Ru
sijos valdžios. Sovietijos atžvil
giu ji laikysiantis tokio pat nu
sistatymo, kokio kad laikėsi pre
zidento ('.oolidge’o adminislraci- .■ja.

Valstybės departamento val- 
Idininkai sako, kad Wa«h iii g to
nas tilk tada galėsiąs 
apie pripažinimą, kai 

j visai atsižadėsią savo 
gandos dagi kraštuose, 
riais jie jau dabar turį diplo
matinių santykių.

I

MacDonald paskir
1- _____ *

tas Anglijos minis 
teriu pirmininku

sovietai
propa-

su ku-

keturių mėnesių konferenciją . -saniyMii
•i Uui Nežiūrint, kad amerikiečiųpilnu sutarimu, rengiasi issi-l . . ......

skirstyti. Amerikos delegaei-;blznl<> '"teresa. Busijojc pasta- 
ja iškeliaus namo iš Cherix)iir- 
go garlaiviu Aijuitania aitrinan
tį šeštadienį. '

Manoma, kad po dviejų tri
aukščiai! jų mėnesių susirinks kita tarp

tautinė konferencija, kuri iš-
Nuo ten tas degantis sriau- studijuotų dabar priimtos re

tas, daugiau kaip dvidešimt pe- paracijų sutarties vykdymą. Ta 
du auikštumo, pasuko į vaka- konferencija gal būt įvyks Lon- 
rus ir slemka geležinkelio sto-: done apie liepos mėnesio pabai- 
ties linkui greitumu 500 pėdų gą ,nors kiti siūlo palaukti, kol 
per valandą. reparacijų sutartis bus atitin-

Vietų gyventojai, į kurias I karnų valdžių ratifikuota.
slenka lavos sriautai, su visa j Ekspertų raportas bus pi-l

ruoju laiku gerokai išaugo, tie 
į. biznieriai, pasak valstybės de

partamento valdininkų, pripa
žįstą, jogei nepripažinimas so
vietų valdžios nė kiek prekybai' 
nekenkiąs'.

LONDONAS, birž. 5.—Ram-| 
say MacDonald, rinkimus lai-} 

., mojusios Darbo pa’rtijos vadas, 
)c 11 šiandie priėmė karaliaus Jur

gio pa'kvieI imą o sudaryti naują 
Anglijos vyriausybę, vietoj va
kar atsistatydinusio premjero 
Bakhvino konservąlorių kabine
to. /

MacDonald tavvko i Wind- 
soro ritmus 11 valandą prieš 
pietus, savoj sūnaus 
MacDonaldo ir lordo 
lydimas, ir kalbėjosi su kara
lium daugiau kapi valandą lai- 

| ko.

Moterys rengiasi kovai 
su bolševizmu 

Europoje
BUDAPF1STAS; Vengri j 

birž. 5. Suvažiavusios čia
a, 
iš

savo manta kraustosi į sauges- skelbtas, tik kai jis bus pateik- įvairių Europos kraštų moterų 
nes vietas. Visi Barre mieste
lio, iš dalies ir Terzigno, gyven- Joms 
tojai išsikraustė.

Tuo tarpu ugniakalnis nepa
liauja piktai veikęs, versdamas 
lava ir durnu debesius. 

C f

tas kartu visoms 
valstybėms.

Rusai 
reivius Mandžurijos 

sienoj

suinteresuo-Į (lelegatės nutarė ateinančiais 
į metais sušaukti Budapešte tarp- 

— tautinį moterų kongresą ap
svarstyti priemonėms kovai su 

L1OJH l<cl- , bolševizmu.

Bušo katastrofa
LINCOLN, Neb., birž. 5 

Vieškely, 11 mylių nuo čia, 
ąkulė Denver-Kansas City 
sas. šeši pasažieriai buvo 
žaloti.

--------- Hoover paskyrė dele-
londonas, birž. 5. Ex į gaįus pasaulio inži- 

j press telegrama iš Pekino pra- į
su_ neša, kad sovietų Rusai mobi- 
Iliznoja savo kareivius Mandžn- i ♦
su. rijos sienoj, kad neleistų tuks-

nierių kongresai!
WASII1NGTONAS, 

Prezidentas Hoover 
sepitynioliką valdžios

>ORRS.
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja;

gražu; nedidelė tem- 
atmaina; daugiausiai 
žiemių rytų ir rytų

temperatūra įvairavo

peraturos
vidutiniai
vėjai.

Vakar
tarp 56° ir 51° F.

šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:21. Mėnuo teka 4:22 
ryto.

! Sekmadienį, geg. 5 d., Pakal- 
K. Šleževičius ir Dr-jos pilim L^jg (jes '| j|;e įvyko žiauri 

!-----  K. Mačernis. Ekskursija ,^žmogžudystė ir saužudystė. Sa
vininkas 300 mirgų žemės Gri
gu lis nunuodijo savo žmoną, 
tris vaikus ir pats nusižudė.

Sekmadienį prieš pietus Gri- 
gulio dvaro užvaizdą |)abala- 
dojo i šeimininko duris, bet nie
kas neatsiliepė. Kai jis pravė
rė duris, vienoje lovoje pama- 

» lavonus.
” Kilo sumišimas dvare. Ne- 

Isuprasta, ar jų ponus kas nu
žudė, apiplėšimo tikslu, ar ap
nuodijo. Tuoj iškviesti gydy- 

a,Y ' ! lojui ir policija išaiškino, kad 
Griguliai nunuodyti.

šeštadienį Grigulis buvęs Til
žėj, kas jį matė, sako labai su
sinervinęs vaikščiojo po krau
tuves. Spėja, ikad jis Tilžėj nuo
dų pirko. Dar labiau stebino jo 
.žmonos 'elgesys. Ji vakaryk- 
:č ?;i įspėjusi šeimyną, kad juos 
(Grigulius) nežadintų be ko
kios 12 valandos. Manoma, kad 
ir ji vyro sumanymą žinojusi 
ir pritarusi. O jų mažutė mer
gaitė tarnaitėms pasakojusi, 
kad “šį vakar aš gersiu tėvelio 
parneštų vaisių nuo pralkaita- 
viuno.”

Kcdel tai)) įvykt)? Niekas iki 
šiol negali suprasti. Grigulis 
priekio melų vedė turtingo u- 
kininko dukterį Šulcaitę iš Leit- 

; va'rtų. Paskui paveldėjo uošvio 
Į 300 margų su gražiomis trobo
mis ūkį. Pats buvo darbštus 

j ir rūpestingas žmogus. Stengė
si gerinti ūkį, bet blogi metai 
sunkino ūkininko būklę, ir ma
noma, tas jį privertė su šeima 
mirti. Bet tai reta ir skaudi 
ūkininko likimo ironiją.

Istud. K. Mačernis.
j suruošta grynai moksliniais lik- 
Islais supažindinti busimus 
Lietuvos pedagogus su Latvijos 
universiteto dirbtuvėmis, atlan
kyti įdomesnes mokyklas ir kt.v > v

MacDonald atnau 
jinsiųs karo skolų 5 

klausimų

1 AlH t ZUX, 1)1 rz. •).
Petit Parisien, Ka<msay 'MacDo
nald, Anglijos Darbo partijos 
vadas ir naujasis ministeris 
pirmiinnkas, pareiškęs, kad nau
joji darbiečių vyriausybė ban
dysianti tuojau pradėti pertrak- 
lacijas su Jungtinių Valstybių 
prezidentu Hoovcriu karo sko
lų revizijos klausimu, o taip
jau nusiginklavimo klausimu.

LONDONAS, birž. 5.—Lloy- 
■ do gautas iš Jokohamos prane
šimas sako, kad juroj ties Kam- 
čalkos rytų krantais gaisras 

j sunaikino japonų garlaivį Ugo 
Maru ir kad manoma, jogei vi
si pasažieriai ir įgulos žmonės 

j pasikendo.
Gajsraš

i 28 dieną.
Garlaivy Ugo Maru buvę 700 

'rusų pasažieriu, ju tarpe 380 
moterų, ir 47 įgulos žmonės, 
visi japonai.

Laivai skuba pagalbon
Pranešimai iš 'lokio sako, 

kad japonų garlaivis Ugo Maru 
esąs visas ugny ir kad 700 pa- 
sažierių, daugiausiai rusų, gy-

Gais-

gegužės

Alastairo vylėms gresia pavoj/is.
Arnoldo ras ^dęs kelionėje iš Vladivos-

11 žmonių žuvo Ita

toko i Kamčatką. 
skuba i pagalbą.

Iš Vladivostoko

Kili laivai

lų karo sandėliams «« l,ž«fe3inti-

Ugo Maru 
išplaukė gegužės 23 dieną. Ge
gužės 28 dieną triume sprogo 
benzinas, pagimdęs gaisrą, (ku
rio įgula nieku bud u nebepajė-

sprogus

ODINE, Italija, birž.
Tauriane, netoli nuo 
bergo, šiandie įvyiko sprogimas 
karo medžiagų sandėliuose.

Vienuolika darbininkų buvo 
sprogimo sudraskyti, o 'trylika 
kitų skaudžiai sužaloti, šeši stę 
žalotųjų vargia.! boišlilks |?y- 
vi. Sprogimo priežastis neži
noma.

■ 45 tekstilės streikinin
kai teismo nubausti

birž. 5.—p 
paskyrė 

ir civilių
■’alsty-

rijos sienoj, kad neleistų tūks
tančiams kinų apleisti Rusų te-

..... ..... inžinierių Jungtinėms Valsty-Mat kinai, bijodami, kad bol-;.- , , .. .. .v .... y . • , i bems atstovauti pasaulio inži-sevikai įu neareštuotu irnekon-; . „ , . ....... ' . . . \ v . .! mervstes kongrese, kuris šių
U() i1-1 l)11,.0’. ersJ anil metų sij>alių mėnesį įvyks To-

uz ^V.ety vmkliniiikų areštus į kj nijoj.
Mamlžurijoje, ėmė bėgti is so-i '_________
vietų teritorijos. j

--------- Smarkus žemės drebė
jimas TurkestaneAnglų karalius sveiksta

WONDSOR, Anglija, birž. 5. 
— Anglijos karaliaus Jurgio 
sveikata pagerėjo.

JOHNSON CITY, Tenn., birž. 
5. — Iš penkiasdešimt dviejų 
kaltinamų darbininkų, suimtų 
dėl pikietavimo per pastarąjį 
Elizabethtono tekstilės įmonių 
darbininkų streiką, šiandie tei
smo buvo nubausti keturiasde
šimt penki. Trys jų nuleisti 
dešimčiai dienų kalėjimo ir po 
$50 pabaudos pinigais, o visi 
kiti įvairiomis pabaudomis pi
nigais, nuo $10 iki $25.

Milwaukee panaikina 
savo prohibicijos 

regulas
MIL\VAUKEE, Wis., birž. 5. 

— Miesto taryba nutarė pa- 
nfeikinti visus miesto palvaiky- 
mus, kurie kadaise tarybos bu
vo priimti prohibicijos įstaty
mui vykdyti.

Wisconsino legislalura nese
niai panaikino valstijos prohibi
cijos' vykdymo Įstatymą.

Zogu, Albanų karalius 
nusikirto uodegą

TIRANA, Albanija, birž. 5.
Karalius Zogu savo vardo 

paskutinę raidę “u” nukirto. 
Jis dabar vadinsis tik Zog. 
“Zog” albaniškai reiškia pauik-

Mussolini - blogės 
nis ir už heretiką, 

sako Papa

VATIKANO MIESTAS, birž.
5. Osservatore Romano pa
skelbė atvirą Papos Pijaus XI 
laišką kardinolui Gasparai dėl' 
Lalerano sutarties tarp Vatika- j 

i qo ir Italijos valstybės. Savo!
laiške Papa puola Mussolinį dėl 
jo įkalbų, pasakytų parlamente 
gegužės 13 dieną ir senate ge
gužės 25 dieną, kuriose diktato
rius be Iki ta nurodė, kad Roma 
išgelbėjus krikščionybę, o ne 
krikščionybė Romos imperiją.

Papa sako, 'kad taip galėjęs 
kalbėti tik heretikas — ne, dar 
blogesnis ir už hereti'ką.

’ 101 metų amžiaus senu
tės jubiliejus

Laikraščių--------------- KLAIPĖDA.
• • žiniomis, Alė Bruvelailienė, lie-

Ulinois pajamų mo- tUvė, gyvenanti Įsrutėje, šiomis 
kesniu bilius buto 'lieno,i,is Sve,,!c 1®1 mel1'sukak- jtuves. Įsrutes burmistras ir 

įvairios miesto organizacijos ta 
jM’og'j įteikė senutei gražių do- 

>. vanų. Be to, Karaliaučiaus ober-

numarintas
SFRIiNGFIEL, III

— Illinois legislaturos atstovų prezidentas yra jai pasiuntęs 
butas vakar 72 balsais prie' pasveikinimo telegramą.
69 numarino Lanlzo bilių, ku-1 
riuo projektilota apdėti 
jos gyventojus pajamų 
niais — taip, kaip kad 
mi federalinei valdžiai.

valsti- 
mokes- 
moka-

Atsilankę pas senutę svečiai 
pasakoja, kad ji visai neatrodo 
tokia sena, tebeturi gerą at
mintį, gan stipri ir nevengia 
darbo.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

♦ ,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Konduriotis prisiekė 
Graikų konstitucijai

MASKVA, birž. 5. — Gauta 
žinių, kad vakar Rusų Turkes
tane ir šiaurinėj Afganistano 
daly įvyko smarkus žemės dre
bėjimas. Sukrėtimų centras bu
vo tarp Tarmezo ir širabado.

Dvylika supurtymų buvo jau-

Paryžiaus paštininkai 
grjžo į savo vietas

Tirs badą Kinuose

WASHINGT()NAS, birž.
Raudonasis Kryžius siunčia į, 
Kinus taim tikrą misiją bado sti Taškente, kur daug mamų 
padėčiai ištirti.

5.

susproginėjo.

PARYŽIUS, birž. 5. — 1,500 
Paryžiaus pašto tarnautojų, ku
rie vakar buvo sustreikavę, 
šiandie vėl grįžo savo pareigų 
eiti.

ATĖNAI, birž. 5. — Adm- 
Konduriotis (šiandie buvo pri- 
saikintas kaip Graikų respubli
kos prezidentas.

Premjeras Venizelos t u r būt 
dar šiandie įteiks kabineto re
zignaciją, o paskui jį reorgani
zuos.
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KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa
Ekskursija Lietuvon.

ralus ir paskutinį atstovą atėmė I no įspūdžius apie tą1 gražiausią 
iš komunistų. Tolinus dienraš-1 pasaulyje gamtos reginį. P-as 
tis sako: “The Communists 
lošt their only sent in the House 
and their bitter cąmpaign 
against the Labor Party came to

Yurk vieną ir kitą kelionę at
liks su savo “Pontiac” autu.

Aš patarčiau lietuviškiems 
komunistams tverti naują fon
dą ir rinkti aukas dėl pastaty
mo kryžiaus ant Anglijos ko
munistų kapo.—Reporteris.

Windsor, Ontario
Darbai

Nesenai rašiau, kad Windsor’e 
labai gerai eina darbai. Dabar 
turiu pastebėti, kad kažkokios

lietuviai Kadangi aš buvau su savim
Kelionės atsinešęs keletą egzempliorių 

Naujienų”, “Sandaros” ir

; Amerikoj, kita gi Lietuvoje. 
Keikia pažymėti, kad senukas 
yra didelis spaudos mylėtojas 

j ir vienas iš senųjų knygnešių. 
[Jam Chicagoj gyvenant, anot.

Kiekvienais metais Pittsur- jo, mėgiamiausias jo laikraštis 
gho lietuviai skaitlingai lanko, buvęs “Naujienos”, kurias jis 
savo gimtinę — Lietuvą. Šie j su pamėgimu panumeriais 
metai bus vieni skaitlingiausių pirkdamas skaitydavo, 
kuriais Pittsburgho 
aplankys gimtinę,
laikas pasirinktas patogus 
gegužės 18 d.,; taigi į Lietuvą “Vienybės”, todėl įteikiau juos 
nuvyks pačiam pavasario gra-l seniukui, kuris su džiaugsmu 
žume. Kelionė jiems bus link-1 priėmė. Lipdamas į traukini 
sma ir maloni, kadangi jie va-į pro ašaras ištarė, — nors link- 
žiuoja su didžiule bendrąją lie- sma važiuoti pas moterį gimti- 
tuvių ekskursija, laivu — “Le- nėn. 
vituania”.
vius ekskursantus važiavimo j ką, 
dokumentais ir kitais reikalais mo dalį praleido, be to prašė 
aprūpino prityręs laivakorčių manęs per spaudą pasakyti su- 
agentus, energingas lietuvis, — Fcliev chicagiečiams, o ypatingai francuziškJ likel.iu bei Kanados 
Vaišnora. į. _

Gegužės 16 dieną, apie 8 vai. aprupindavę 
vakre Union stotyje susirinko i 

didelis būrys lietuvių; vieni iš 
jų buvo kaipo keleiviai tėvy
nėn, kiti gi šiaip giminės bei 
draugai atėję 
Kaipo korespondentas stengiau- ginusias 
si sužinoti keleivių kelionės 
tikslus, bei jų pavardes; nors 
teko sužinoti beveik visų lai
mingųjų — keleivių pavardės, 
tačiau nežinau kur dingo užra
šų knygutė, todėl manau skaity
tojai ir keleiviai atleis man už 
nepažymėjimą vardų laikraštyj.

Iš visų sankeleivių 
žilagalvis senukas 
Misius (Miller). 
ryškiai rodė, jog jis septynias- 

metų yra1

bet esą gaila palikti ant 
Pittsburgho lietu- visados (visam laikui) Ameri- 

kurioje jis didžiąją gyveni-

p-n u i Grigaičiui. “Naujienos” 
> jį laivakortėmis 

ir įvairiais patarimais šeimyną! 
iš Lietuvos atsitraukiant.

Apie 9 v. v. traukinys aplei
do stotį New York’o linkui, 

atsisveikinti, nusiveždamas su savimi bran- 
ypatas. Ne vienam ; 

giminaičiui, draugui, bei kelei
viui suvilgė ašaros skruostus, 
persiskiriant; tačiau visų buvo 
nuoširdus linkėjimas — laimin
gai nuvykti tėvynėn, vėl at
gimti jaunystės dvasia, o pas
kiau vėl sugrįžti ir drauge su 
tais, kuriems nebuvo progos 

išsiskyrė aplankyti gimtojo krašto, pasi- 
Motiejus dalinti pergyventais įspūdžiais.

Jo išvaizda i Paul Dargis.

Wilkes Barre, Pa
(kuri jam 
linksmaus

Pasisakė Record”, anglų dienraštis, pra- 
įpie Anglijos Darbo parti- 

»y veninio dalį!jos laimėjimus.
Djenraštis sako, kad Darbo 

Ten išuklėjęs šei-j Partija kaip su “machine guns” 
dalis

Gegužės 31 d. “Wilkes Barre

dešimts ilgų darbo 
jau pernešęs.

Malonus senukas, 
pirmiau pažinojau) 
budo, o ir kalbus...
atvykęs Amerikon prieš 38 me- • nešt 
tus; didesniąją
— apie 20 metų — praleidęs 
Chicagoje.
ma. kurios

KArmrhi priežasties dėliai pradeda visai nrnasor, na mui a isilpnėti durby eiga Ford,o
—

Gegužės 26 d. pas mane atsi
lankė mano brangus svečiai—bu-1 
vęs chief ęngineer’s assistant’-as 
General Motors korporacijoje, o 
dabar real estate biznierius p. 
F. G. Yurk, 6131 Common- 
wealth, Detroit, jo moteris, sū
nūs ir duktė, taip pat kartu at
vyko ir Mrs. A. Yanush, 7112 
Ilartvvell, Fordson, su dukrele.

Pavaišinęs mano svečius

alumi išvažiavau su svečiais 
pasivaižinėti po Kanados apy
linkes. P. Yurk su savo 1929 
modelio “Pontiac” 
tu nuvežė mus į 
Park’ą; ten Erie 
užkandį turėjome,

sistemos au- 
Point Pelee 

ežero krante 
pasidalinom 

! įspūdžiais, gėrėjomės gražia 
Kanados gamta, fotografijomis. 
Vėlai vakare mano svečiai pa
tenkinti atsilankymu Kanadoje 
išvyko atgal, 
progai esant 
nes visi buvo 
gi u Kanados 
ninku elgesiu, mano vaišėmis ir 
gražia gamta.

Šiais metais P. Yurk žada ap
lankyti Sheboygan, Wisconsin, 
kur gyveno kelis metus tik ką 
atvykęs Amerikon. P-as Yurk i‘u'atsiiJi

. . . ga-Tone anori matyti savo seną draugą; bar 

Vilka Sheboygane, bet nežino joj™-,* . * . • * adreso. Pastarasis maloniai, 
prašomas pranešti savo dabartį -! 
n į adresą. Taip pat p. Yurk 
žada greitu laiku aplankyti Nia
gara Falls, ten ir aš kartu va-

žadėdami pirmai 
vėl atsilankyti, 
patenkinti manda- 
imigracijos valdi

Į dirbtuvės dirba vos 4 'dienas 
savaitėje ir beveik pusę darbi
ninkų atleido. Chrysler dirbtu

ves beveik stovi, darbininkai 
atleisti, sako vėl pradės eiti, bet 
kuomet, sunku pasakyti, da
bar dirba tik įvairus mechani
kai. Taip pat daugelis mažų 
dirbtuvių sumažino darbininkų 
skaičių. Daugelis lietuvių tu
rėjusių darbą tose dirbtuvėse, 
dabar atleisti; kiti dar dirba, 
ypač Ford’o dirbtuvėse.

General Motors korporacijos 
dirbtuvės dirba labai gerai ir 
numatoma dar. ligai dirbs, nes 
matyti, kad nauji “Chevrolet” 
šešių cilinderių automobiliai tu
ri gerą pasisekimą britų impe
rijos autų rinkoje.

Aš, kaipo dirbantis “Chevro-1 
lot” automobilių motorų dirbtu
vėse ir savo akimis matydamas 
kaip padaromas “Chevrolet” 
motoras, galiu pripažinti, kad j 
naujas šešių cilinderių “Chev-

Dabar miega gerai ir iš 
ryto jaučiasi puikiai

Ponas John Walters, Philadelphia, Pa., no-' 
;•!, kad kenčianti žmones dasižinotų laikiusi 
puikias pasekmes jis yra gavęs nuo Nngra- Į 
Tpne. Jis sako: Nuga-Tone yra puikios i 

■„.„lės, Aš dabar miegu gerai naktimis 
mano viduriai veikia natūraliai tris syk-Į 

ir 'aš jaučiuosi puikiai, kuomet ry- i 
liti iš lovos. Prieš vartojimą Nu-| 
aš visuomet buvau nuvargęs, o da- j 

• jaučiuosi puikiai.”. 
Tūkstančiai moterų ir vyrų yra silpni, I 

Į mažakraujai. vietoj būti, sveikais ir rtip-l 
i riais ir turėti stiprius visus savo organus. I 

prieš laiką — turi prastą a-' 
I petitą, menką vidurių virškinimą, turi ga-1 

sų viduriuose, kepenų trubelius, silpnus in
kstus, įrituojančią pūslę, negali naktimis! 
gerai e-,
Nuga-Tone, 
negalėjimų, 
žmonių ir 
iną ir jėgą, 
galit gauti 
nčjatnos. . .
ke. reikalaukit, kad jis užsakytų jų iš ol- 
selio vaistinės.

vyrą .
sveikais

ir tiirčti stiprius visus savo 
pasensta prieS laiką — turi 

menką viduriu virškinimą,

įrituojančią pūslę, negali 
miegoti, atsikelia iš ryto nuvargę.

puikiai pagelbsti nuo panašių 
ir jau pagelbėjo virš milionui 
grąžino jiems sveikatą, stipru- 

, Pabandykit bulelį šiandie. Jijs 
jų kur gyduolės yra pardavi- 

Jei jūsų vertelga neturi jų sta-
gyvenanti nušlavė konservatorius bei libe- žinosiu, o vėliaus aprašysiu ma-

Dalyvaus “Naujienų piknike

iki šiol1). Dudinskas, kietas dzūkas, 160 svarų. Jo 
dar nei vienas to svorio lietuvis gera paritęs.

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

Programas bus tokis:

ĮvyKs 
SEKMADIENY,

rolet” automobilis yra geriausios 
sistemos, savo gražumu lygus 
brangiems automobiliams, o sa
vo žema kaina prieinamas kiek
vienai žmonių klasei. Ypatingai 
mano dėmesį atkreipia tas rim
tas inspektavimas atskirų mo
toro dalių. Nei viena dalis ne
praleidžiama be inspekcijos ir 
su menkinusia klaida rastos da
lys grąžinamos atgal perdirbti. 
Taip kad ‘‘Chevrolet” motoras 
iš dirbtuves išeiną su pilna ir 
teisinga garantija.

—G. J. Yurk.

Plug in
• »

Jus galite skirtis 
ir rinktis, rinktis ir skirtis - - bet vie
nas dalykas yra tikras - - -

Jeigu jus norite tik
ro gerumo - - jeigu 
jus norite visiško patenkinimo ir 
kuogeriausių pasekmių kiekvie
nu laiku - —

Telechron, elek- 
laikrodis be springsų, 

jums Observatorijos 
tik reikia sujungti

L - •-■ ■--"t:/,

"C HOPFLAVORED ”

sWy Malt
». MAŠUFACTUSeO B* \

JWUSER
u i s. m «J.e

ne užsukimo, ^liejavimo ir 
reguliavimo, 
trinia 
parodys 
Laika;
plug’ę su elektra ir nustatyti 
rodykles teisingai. Plonutis, 
tykus elektrikinis motoras va
rys rodykles ir užtikrins laikų, 
kuriuo galit pasitikėti.

Yra dailių Teleępronų, tin
kančių kiekvienam* jūsų kam
bariui — visi prieinama kai
na. Atsilankykit ir išsirinkit 
šiandie.

Jos. F. Budrik,
Ine.

Krautuvė Radio, 
Pianų

.3417—21 So. Hnlstcd St.
Tel. Boulevard 4705

zeno

Jus pasakykite 
jūsų pardavėjui, 
kad jus norite 
molto, kuris yra 
padarytas

Anheuser-Busch-*

Budweiser
Barley-Malt Syrup

GARS1NKITES “NAUJIENOSE”
l

Dalyvauja “Naujie-
nų” Piknike

ČERNAUSKO - DARŽE
BOKSO

Joe Sudžius
160 svarų

George Balulis
135 svaru

RUNGTYNĖS ■
Charlie Neiga

162 svarų
su Griiith

138 svarų

Stanley Bagdonas su St. Stašzko 
D. Dudinskas su. Mike Kaduk

■ t
John J. Bagdonas su ; Krog

Ristynių ir bokso referee bus 
John Mason

Darže yra padaryta speeialė plati*or- Joe Sudžius, geriausias Chica- F
ma, todėl publika galės gerai matyti gos lietuviu 1G0 svarų boksi- 

boksų ir ristynes. Universal Health ninkas. |
atletikos kliubas paruoš tinkama rin- • 4
gą. I



Ketvirtadienis, birž. 6, 1929 NAUJIENOS, Chicago, 111.
-»   - i- - - - —»‘r rf*5 ----- 1 *~ *^' —

Tarp Chicagos 
Lietuvių

kad

“Naujienų” pikni 
kas

dalyvaus
Apie D.

“Naujienų” piknike 
nd trys poros ristikų. 
Dudinską ir Stanley 
jau buvO rašyta. Dabar porą 
žodžių apie J oi m Krog. Krog 
yra “Balto Dobilo” kiiubo čem
pionas. -lis sveria 160 svarų., 
bet įveikė nepalyginamai sun
kesnius ir tvirtesnius vyrus. O 
tai todėl, kad jis yra gana pa- 
siląvinęs irislikas. Gi prie ris- 
tvnių jėga ir sunkumas da nė
ra viskas. Reikia vikrumo ir 
žinojimo. Geras rislikas daž
nai paguldo du kartu už save 
Ivritesnį oponentą, jeigu lasai 
žiopso ir nemoka tinkamai ris-

matysime nedėlioj černausko 
darže.

Prie progos čia bus ne pro 
šalį priminti, jog lietuviams bok
sininkams Sudžiui ir Ba
luliui — buvo gana sunku gau
ti oponentus. Pasirodė,
boksininkai jų bijosi. Bijosi to- 
(kl, kad Sudžius ir Balulis yra 
labai smarkus kumštininkai ir 
kerta savo oponentui, kaip su 
šlėga.

“Naujienų” piknike bus pro
gos pamatyti tuos smarkius lie
tuviu boksininkus. —N.

traktą su muzikaliu Skyrium 
Association of Woman’s Club’s 
ir kiek teko girdėti, pradžioje 
liepos mėnesio dainuos Kaviniu 
Park dirėktoriatui. Yra vilties, 
kad jam pasiseks keletą sykių 
sudainuoti vasarinėj operoj — 
Ravinia parke. —M-tė.

-4.----

girną prohi'bicijos įstatymų.
Kadangi jis nepasakė, tiesos 

apie areštus, jis liko nuleistas 
keturiems mėnesiams pavieto 
kalėjiman Waukegane, o jo 
gautoji Amerikos pilietybė liko 
panaikinta.

tais medžiais, pasilinksminti ir 
arčiau tarp savęs susipažinti. 
Bus muzika, tad visiems bus 
progos pasišokti ir pažaisti. Bus 
žaismių, kaip jauniems, taip ir 
seniems, tad visi turėsime už
tektinai Mfonių.” — Kaunietis.

Domicėlė Najulis prieš Louis 
Najulis. Divrsas. Spereior crt. 
Bylos n r. 499131.

s. Byla dėl

Town o f Lake
Mirė jaunutė Jadviga 

Petravičaite

sun-

Neteko pilietybės ir
dar kalėjiman 

pateko

Woodiawn
Lietuvių janitorių auka 

paminklui.
šerno

Lietuvių bylos 
teismuose

Aloph Waitkus prieš Kari M. 
A Mary Kodis & Stanley Kukas 
et ai. Byla uždaryti trust deed 
sumoj $14,000. Circuit crt. By
los nr. B182040.

Theresa Derbas prieš Chica- crt. Bylos nr. 499201.

go Surf 
$5,000. Superior crt. Bylos nr. 
499197.

Rose Velis prieš Leo. Nic- 
hols. Byla dėl $5,000. Superior 
crt. Bylos nr. 499199.

Helen Mikės prieš Leo Nic- 
hols. Byla dėl $5,000. Superior

A

Krog yra gana geras rislikas. 
Apie tai liudija jau tas laktas, 
kad jis laimėjo kiiubo čempio
natą. Bet šį kartą jam teks su
sidurti su pavojingu priešu J. 
Bagdono asmenyj. Bagdonas 
irgi nėra, taip sakant, pėsčias. 
Jis lavinasi ristis jau geroką 
laiką ir yra pusėtinai tvirtas. 
Tad, jei kokios, šį kartą Krog 
gali suklupti. Tačiau spėti ne- 
užsimoka. Kaip atsitiks, — pa

Užvakar, birž. I d., į 
kios ligos — meni ugi lis 
geminėje pasimirė 9 melų mer
gaitė Jadviga Petravičaite.

Vakar ji tapo palaidota. Lai
dojama buvo tiesiai iš ligoni
nės. Buvo dar atlydėta į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
bet delei ligos pobūdžio, einant 
sveikatos departamento taisyk
lėmis, įlydėti ją į bažnyčią ne
buvo galima ir lik pamaldas 
1 >ažnyčioj e a t la i k y t a.
tapo nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Velionė paliko motiną, |ris 
brolius ir tris seseris. Gyveno 
prie 4512 So. Hermitage Avė.

Laidotuvėse, patarnavo gra- 
Lorius p. J. F. Fudeikis.

John Nakvas, lietuvis, gyve
nantis 8139 Vincennes Avė., iš
gavo Amerikos pilietybę fede- 
raliniame distriklo teisme kovo 
I d., 1927 m. Egzaminuojant jį 
prieš išduodant pilietines popie- 
las, Nakvas pasisakė, kad jis 
niekad nebuvo areštuotas, 'rė
čiaus paskesni lyrinėj i mai pa
rodė, kad jis buvo keletą kartų 
areštuotas už įvairius nusidėji
mus, jų (arpe ir už peržengimą 
prohibicijos Įstatymų. Jis pa

likdavo paliuosuolas, 
areštus padaryta be 

Tečiaus pa-

prastai
kadangi
tinkamų vairantų.
duodant pilietybės prašymą jis 
laukė bylos nagrinėjimo tedera- 
liame teisine, o už dviejų savai- 

Iš čia ji čjų po pilietybės egzam i nacijos
jis prisipažino prie kaltės ir li- 

1 ko teismo nuleistas už peržen-

Lietuvių janitorių kliubas ga
na sparčiai progresuoja ir ple
čia savo darbuotę. Pereitame 
susirinkime, laikytam birželio 
3 d., kooperacijos name, 6201 
Kiiribark Avė., paaukojo Šer
no paminklo) pastatymui $5. 
Nors kliubas yra jaunas ir pi- 
nigiškai silpnas, bet matė rei
kalo įvertinti svarbų visuome
ninį darbą ir prie jo prisidėti 
sulig savo išgalės. Nariai sakė: 
jei dirbsime, tai ir turėsime, bet 
tokiuose visuomeniniuose dar
buose ir mes turime pasirodyti 
kas mes esame.

Kliubas turės beskių pikniką 
birželio 23 d., Forest Preserve, 
prie 95 gatvės. Taipjau nutar
ta ir rugpiličio mėnesy surengti 
kitą išvažiavimą su dovanomis. 
Šiuose išvažiavimuose turėsi
me progos pasilsėti po lapuor

Joseph Kadola prieš Voj- 
ciech Kūpi s. Byla dėl $2,500. 
Circuit crt. Bylos nr. B181932.

Joseph P. Varkala prieš Do- 
minick A Mary Kubilius, Adam 
Grigos et ai. Byla uždaryti trust 
deed sumoj $1,200. Circuit crt. 
Bylos nr. BĮ81961.

N. Bastas prieš Yellovv Cab 
Co. Byla dėl $2,900. Superior 
crt. Bylos nr. 498986.

L J. Zolp prieš Helen Pett. 
Asst. $478.35. Supreior crt. By
los nr. 499109.

John J. Zolp prieš Peter ir L. 
Kazėnas. Conf. judgt. $579.30. 
Superior crt. Bylos nr. 499115.

Jadwiga Leknickas prieš Jus- 
tin Leknickas. Divorsas. Supe
rior crt. Bylos nr. 499130.

Trumpiau
sias kelias

, vandeniu
j ir iš

i
9

BAYER ASPIRiN”
YRA SAUGUS

J. Žurono mokinių 
koncertas

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

ti y toj, birž. 7 d., Gage parko 
svetainėj, prie '55 ir \Vestern 
gatvių, bus Juozo Žurono 
no ir-'dainavimo mokinių 
ce tas, kuriame dalyvaus 
trijų desėtkų mokinių.

B AVĖ R
Talentinga jauna 

pianistė
Jaunutė Aldona Briedis laimėjo

3 prizus piano konteste

į)oet net affa*

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

Kiekvienas neiSardytas “Bayer” pa 
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. A p- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tęs iš 24 ir 100 plyskelių.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

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

žolei
trim
Pjaunant galandas.
už ..........................

piaunama mašina 
peiliais 14 colių.

Tik
5.98

Jaunutė, vos 15 melų Aldona' 
Briedis, duktė žinomų visuome
nės darbuotojų B. ir V. Brie
džių, laimėjo per paskutinius 
3 savaites tris prizus, būtent 
sidabrinę taurę, aukso medali 
ir pianą, Chicagos pianistų kon
teste, kuris buvo laikomas per 
paskutines 3 savaites mieste, 
Chicagos Auditorium ir užsi
baigė birželio 1 dieną.

Briedžiu t ė gavo tuos prizus 
už savo techniką ir aukštą išsi
lavinimą muzikoje. Jos gyve
nimo ambicija yra būti koncer
tinė pianistė, bet jeigu to jai 
nepasiseks pasiekti, tai ji žada 
mokytoj a-u t muzikos.

P.p. Briedžių šeima yra la
bai muzikalė. Vyresnysis Vy- 
toldas Briedis yra gerai žino
mas pianistas. Jisai dabar 'kon
certuoja su Be n Pollack orkes
tru Ne\v Yorke. Kitas sūnūs 
irgi yra gabus pianistas. M-tė.

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. KOCK1VELL STREET

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

Leonardas Brun 
valdas

1556 So. Rockwell St.. Chicago. III

Phone Virginiu 2054 ,

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo ...

P KONTRAKTORIUS J

9pe< tallBtas gydyme chronl&kų ir naujų U 
gų Jei kiti negalėjo jutui* fAgydytl, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilna* lAegzaminuvl- 
man atidengs jūsų tikra ligą ir jei ad apsl 
Imsiu jus gydyti, sveikata jutus sugryi. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino ikėgzaminavltno-—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvdn netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ryt? iki 1 po pietų.

si.

p<

Lietuvos
Važiuok nauju keliu — trumpu, ra
miu SI. Lavvrence jurų keliu — su- 
taupindamas 2 dienas kelio juromis! 
Ant milžinišku pasaulio kruzerių ir 
greitų Cabin laivu. Įsivaizduok kaip 
puikus Cabin Class ir Tourist Third 
Cabin yra,, jei Trečia Klesa turi vi
sus patogumus moderninio hotelio... 
dideli, šviesus, jaukus kambariai, lo
vos taip patogios, kaip jūsų pačių 
lovos namie, skanus maistus, užtek
tinai denio vietos ir jaukus poilsio 
kambariai, koncertai, partijos ir 
krutamieji paveikslai. Tik $175 
“round trin” kelionė trečia klesa i 
Hamburgą, arba $181 į Klaipėdą. 
Nesimainantys traukiniai iš Chi
cagos j uostą... tiesiai ant laivo 
nėra susitrukdymo, nėra hotelių 
išlaidų.

Patogus susisiekimas per 
Anglijos portus, ar plaukite 
tiesiai Į
Hamburgą, 
o toliau geležinkeliais j vi
sas vietas Lietuvoje.
Pasportai, rezervacijos, gry- 
žimo permitai ir visos infor
macijos nuo jūsų vietos 
agento, ar nuo

R. S. ELVVORTHY,
Laivų Generalinio Agento,

71 E. Jackson, Blvd., 
Chicago, III.

Telefonas Wabash 1904

Canadian
VVorld’.

sr Pacific
Vežkis Canadian Pacific Exnress Travellers. čekius.

— Geri Visame Pasaulyje.

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

ŠIUO

tai

Ar Jus Esate Liguistas, Pavar 
gęs, Nusikamavęs?

pia-1 
k Gai
vi rš

. I K'

Igaukit naują gyvumą su 
pastebėtinu tonikų

Jus 
Dr.

Gerai lietuviams žinomas 
latvių dainininkas turi didelį 
pasisekimą pas amerikonus. Ji
sai praėjusių savaitę dainavo 
pas vieną Įžymų amerikoną ban 
kierių, p. A. Auslin, Oak Par
ke. Savaitę atgal pasirašė kon-

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

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. eor. Lake 

10 aukštas
JOS. F. KASNICKA, prineipalaa

7

Vfiliausi Ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau- S 
jo, Odos, Inkšti), 
PuelCs, šlapimosi ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Robs 30 metų 
Hokminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy- 
a pacientų yra 

rlnimas, kad .
pacientai bus gydo- Specialistas 
mi veiksmingai lr sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi ifimokčjimai. 18 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- 
sčs prievolių. NeatidCliokit. bet atsi
kreipki! šiandie pasitarti apie sveikatą. 

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

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augAto, kam
barys 500 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 5. Neda
liomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedė- 
liais, Seredomis ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

.....

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGIČIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

JUS dėl paties savęs, savo šeiminos ir
< .. „ r

nusikamavimo jausmo.
tas yra prastas... jeigu jus esate ner- 
vuoti... jeigu jus nemiegate gerai, gau
kit bonką Esorką iš savo aptiekininko.

šis pastebėtinas virškinimo ir laka- 
tyvis tonikas greitai pagelbės įgau
ti naują gyvumą ir sugrąžins jus 
ant kelio j sveikatą ir laime. Jis 
atgaivins visą jūsų sistemą pade
dant gamtiniam virškinimo pro
cesui. Patikima namų gyduolė 
per 50 metų, ji neturi paprotį 
sudarančių kenksmingų vais
tu... vien žolės, šaknis ir žie
vės, kurios yra moksliniai su
maišytos atgaivinti jūsų si
stemą maloniai ir natūra
liai.

Tikrai jus estete užin- 
teresuoti savo paties ir 
savo mylimųjų labu. 
Tai eikit pas savo ap- 
tiekininką šiandie ir 
gaukit bonką Seve
rai Esorka. Jus 
ilgai dekuosite tai 
dienai, kurioj jus 
susipažinot su 
šiuo dideliu to
nikų.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

• savo 
draugų, privalote atsikratyti nesmagaus 

Jeigu jūsų apeti- 
. jeigu jus 
nemiegate

>:S"
limo
N‘-vera-NTali, ‘ , K«k<>.

stabdo ,N

'ŠeveraSjIESORKjfl
BARGENAS

IMPORTUOTOS RADIO 
LIAMPOS’ TIK $4.95

(VERTOS $12.00)
Ponios, niekuomet dar nega
lėjot tokios vertės tavorą pirk
ti už šiuos pinigus.
Tamstas nustebins ką tik at
vežta iš Europos Liampa. ku
ri yra mados karalaitė Liam- 
pų Viešpatijoj.
Liampos papėdė iš tvirtos 
bronzos, artistiškai išraižyta 
kaip paveikslas, dailiai poli
ruota, apvilkta storai auksu ir 
garantuota amžiui.
Dangtis vėliausio Europos raš
to, iš puikiausio Rytų Šalių 
šilko, išsiūtas auksinėm siū
lėm ir dekoruotas drožta i s 
margom spalvom žibančiais 
kristalais ir karoliais, kurių 
spinduliai keičias liampai švie
čiant.
šis modemis kūrinys yra per 
gražus, kad žodžiais apsaky
ti. Jis patinka visiem trokš- 
tantiem liampos, kuri neturi 
sau lygios. Kartu duodama il
gas šilku dengtas elektrinis 
šniūras ir dviejų šmotų Plug. 
Viskas musu speciale kaina 
tik $4.95.
Ši puošni Liampa verta kiek
viena centą tu $12.00, bet mu
sų kaina šiame išpardavime, 
kol išteks esamu 500 liampų, 
tik $4.95. Be to, pilna garan
tija: pinigus sugražinsim, jei 
nepatiks.
Būtinai pasinaudokit šiuo re
tu pasiulymu, nes vėliau kai- 
na bus $12.00.

.1. .i4UlI()KIT ŠIANDIE! PINIGŲ NESIŲSKIT! Paduokit var- 
mn 1 L.ax5esą’ su 35 centų stampomis, ar kitaip, kad apmokėti siunti- ™ kaštus Užmokėsit kai gausit liampa, RAŠYKIT ŠIANDIE.. adams mail order co.
Aladison & Union Sts., CanaI Šta., Dept. 174.

:------ „ CHICAGO, ILL. 

didelis

st.

3514-16 R oo s e velt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

DIDELIS
Atidarymas

KITA

NEISNER BROS., Ine
5c iki $LOO SANKROVA

3431 South Halsted Street

ATSIDARYS
Publikai

Kad Apžiūrėtų
Pėtnyčią, Birželio 7-tą

2 iki 5 vai. po piet

4

Bizniui
Subatą, Birželio 8-tą 

Durys atsidarys 
9 v. ryte

Kviečiami Atlankyt Šią NAUJĄ SANKROVĄ Užverstą Stebėti
nos Vertės Ta vorais

PRAMOGAI GROS

RYTHM K1NG SYNCOPATORS
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GERA ŽINIA PASAULIO TAIKOS ŠALININKAMS

MacDonaldas jau Anglijos valdžios galva. Rezig
navus Baldvvinui, karalius pavedė jo vietą Darbo Parti
jos vadui — tos partijos, kuri prieš'trisdešimt metų dar 
neturėjo nė vieno atstovo Anglijos parlamente (taip, 
kaip dabar Amerikoje).

Ta žinia, kad didžiausios pasaulyje imperijos prie
šakyje atsistojo socialistas, yra geriausia žinia, kokios 
tik galėjo laukti tarptautinės taikos šalininkai. Kol Ang
lijos valdžia buvo atžagareiviška ir imperialistiška, tol 
nebuvo vilties, kad tarptautinio nusiginklavimo reika
las bus pastūmėtas priekyn. Iš tiesų, visos valstybių at
stovų konferencijos nusiginklavimo klausimu iki šiol 
nedavė jokių teigiamų rezultatų. Tik dabar valdžios 
pradės eiti nuo bergždžių kalbų ir begalinių “tyrinėji
mų”1 prie praktiškų žinksnių.

MacDonaldo taikos pastangas rems, žinoma, ir Vo
kietija, kurios valdžios priešakyje taip pat stovi socia
listas (kancleris Mueller). Su šiom dviem valdžiom ko 
operuos ir Jungtinių Valstijų administracija, kaip ga
lima manyt iš atkartotinų prezidento Hoover’io pareiš
kimų. Amerikos valdžia, suprantama, vadovaujasi visai 
kitokiais sumetimais, negu ęlarbietis MacDonaldas arba 
socialdemokratas Mueller. Jai nerupi tarptautinio dar
bininkų solidarumo principai, bet jai rupi, kad nebūtų 
trukdomas pasaulyje biznis, į kurį šios šalies bankinin
kai ir pramonininkai yra įdėję tokias milžiniškas sumas 
pinigų. Karas biznį ardo.

Ir kuomet šios trys galingos valstybės sutartinai 
stos už nusiginklavimą ir pasaulio taikos stiprinimą, 
tai noroms ar nenoroms turės joms pritarti ir tos šalys, 
kurias šioje valandoje dar valdo militarizmo apaštalai. 
Pirmiausia teks savo politiką pakeisti Francijai. Prieš 
šešerius metus, kai MacDonaldas pirmą kartą patapo 
premjeru, Franci jos ministerio pirmininko vietoje sė
dėjo, kaip ir dabar, reakcininkas Poincarė. Po 
naldo įtaka tuomet per trumpą laiką pasikeitė 
jos žmonių nusistatymas, ir reakcininkai tapo 
iš valdžios. Vargiai galima abejoti, kad tas pat 
ir dabar. Griuvus gi poincaristams Francijoje,
be draugų akyplėšiškieji Lenkijos pilsudskininkai.

Anglijos konservatoriai, be to, iki šiol buvo uolus 
karingojo Italijos fašizmo rėmėjai. Mussolini, turėda
mas dnamberlain’o asmenyje galingą užtarėją, galėjo 
smarkauti ir grasinti Europai. Naujoji Anglijos valdžia 
ne tik neužtars fašizmo, bet stos prieš jį. —

Pagaliau, konservatorių valdžia vedė griežtą 
kovą prieš Rusiją. Tai nekenkė bolševizmui, bet, priešin
gai, ji dar stiprino, nes Maskvos diktatoriai galėjo nuo
latos gąsdinti žmones Britanijos imperializmo baubu ir, 
po priedanga “gynimosi” nuo to pavojaus, galėjo mili- 
tarizuot kraštą ir žiauriai slopint kiekvieną laisvės ju
dėjimą. MacDonaldas anąmet suteikė pripažinimą so
vietų valdžiai, dabar jisai vėl užmegs su ja diplomati
nius ir prekybinius santykius, kas prispirs Rusiją dau
ginus atsižvelgti Į tarptautinę opiniją ir vesti taikesnę 
politiką namie ir užsieniuose. Kad kokios, MacDonaldas 
prirašys Maskvos “revoliucionierius” da ir prie Tautų 
Sąjungos. ,

Žodžiu, tarptautinėje politikoje socialistų valdžios 
susidarymas Anglijoje reiškia milžinišką taikos laimėji
mą pasaulyje. Taikos atmosferoje turės nykti militariz- 
mas, fašizmas ir bolševizmas ir tarpti demokratijos bei 
socializmo jėgos.

kolionijų darbininkus ir grūdo į kalėjimą Indijos 
darbininkų klasės judėjimo vadus.”
Aišku, kad tai yra bepročių kliedėjimas, kadangi 

jokia Tautų Sąjungos įstaiga negali terorizuot arba 
grūsti į kalėjimą Indijos gyventojus. Be to, Anglijos 
darbietis J. H. Thomas niekuomet nebuvo Tautų ^Sąjun
gos darbo biuro galva. Jisai yra Anglijos geležinkelių 
darbininkų federacijos viršininkas, o ne Tautų Sąjun
gos tarnautojas.

“Daily Worker”/be abejonės, sumaišė darbietį Tho- 
mas’ą su francuZu Albert Thomas, kuris nuo pat darbo 
biuro susiorganizavimo prie Tautų Sąjungos buvo visą 
laiką to biuro galva.

Tai matote, koki ignorantai ir besarmačiai reda
guoja vyriausią komunistų organą Amerikoje. Jie ne
laiko reikalinga net pasiteirauti, ka& yra tas asmuo, ant 
kurio galvos jie pila pamazgas.

Ir kokį sau paliudymą duoda komunistai, šitaip 
draskydamiesi dėl to, kad Anglijos darbininkai nugalė
jo atžagareivišką kapitalistų partiją ir paėmė valdžią į 
savo rankas? Marksas, kurio vardu komunistai nuola
tos bažijasi, kitąsyk šitaip pasakė “Komunistų Manifes
te” : *

“Komunistai anaiptol nėra kokia ypatinga par
tija, stovinti prieš kitas darbininkų partijas.

“Jie neturi jokių atskirų nuo darbininkų klasės 
reikalų. i ,

“Jie nestato jokių ypatingų principų, sulig ku
riais jie norėtų formuoti (tvarkyti) darbininkų ju- 
dėjimą.” I
Toliaus aiškinama, jogei komunistai skiriasi nuo 

kitų darbininkiškų partijų tiktai tuo, kad jie praktikoje 
sudaro “griežtesnę, visuomet pirmyn einančią dalį dar
bininkų partijose”.

Gi amerikoniški gaivalai, pasivadinusieji “komunis
tais”, kaip matome, eina prieš darbininkų partiją ir 
plusta ją, kaip pamišę, už tai, kad ji padarė stambų 
žinksnį priekyn! 1 !

Čia kiekvienas gali suprast, kad šių dienų Maskvos 
pakalikai neturi nieko bendro su tikraisiais, darbinin
kiškais komunistais. Jie yra biauri komunizmo karika
tūra !

Jurų Gelmese
H. We11s •

MacDo- 
Franci- 
išmesti 
atsitiks 
pasiliks

KOMUNIZMO KARIKATŪRA
I

Pranešdamas žinią apie Anglijos konservatorių 
nutarimą rezignuoti, Amerikos komunistų 
Worker” savo antradienio laidoje išliejo tiek tulžies 
prieš Darbo Partijos vadus, kad net ir to purvino šlamš
to skaitytojams turėjo būt koktu, skaitant jo isteriškus 
plūdimus. Pasak komunistų organo, MacDonaldas ir jo 
draugai, tai “apgavikai”, “išdavikai”, “niekšai” ir t. t. 
J. H. Thomas’ą, kuris yra numatomas, kaipo užsienių 
reikalų ministeris naujam jam kabinete, jisai “charak
terizuoja” šitaip:

“Thomas j^u atlieka tą darbą (Britanijos im
perializmo organizavimą užsieniuose)', kaipo darbo 
departamento galva prie Tautų Sąjungos,' kurioje 
vietoje būdamas jisai vedė teroro kampaniją prieš

u

—Kiek reikia laiko nusileisti 
šitoj vietoj ligi dugno? — pa
klausė Stivensas.

—Apie tris ketvirtadalius mi
nutės.

—Vadinasi, jis
—Lyg tai.
Pradėjo laukti, 

minutės. Atėjo 
saulė i vakarus palinko, nukri-j 
to kiek pusiaujo karštis, o lai
ve visi įsitempę laukė pasiro
dant juros paviršiuje plieninio 
rutulio. Jūreiviai“, pasikorę stie
bų kopėčiose ir virvėse, delnais 
dengdami akis nuo saulės, ty
lus ir užsimąstę, dairėsi bangų 
paviršiuje, karininkai ir laivo 
vyresnieji tylomis šnibždėjosi, 
įvairiai svarstydami priežastis, 
dėl kurių galėtų įvykti nelaimė.

Kai atėjo pusiaunaktis, laivas 
lėtai ir atsargiai plaukiojo ap
link tą vietą, kur dingo rutulys. 
Didelis laivo prožektorius akli
nančios šviesos kaspinais raižė 
okeano paviršių.

Beveik niekas jau laive nesi
tikėjo, kad Elstedas iškils, ir vi
sa tai buvo daroma tik visiems 
sunkios žmoniškumo pareigos 
jaučiant.

Pirmas pakilusį rutulį paste
bėjo leitenantas, 
laivo priešakyje, 
mažutį šviesos pluoštelį, mirkte
lėjusį tamsoje. Po sekundės tas 
pluoštelis pranyko.

—Aš jį mačiau! suriko lei
tenantas, pribėgęs prie kapito
no. Ten, kairyje. Pas jį dega 
sViesa. Pakreipkite į ten pro
žektorių !...

Tačiau tik prašvitus pavyko 
iškelti rutulį su Elstedu nuo ju
ros paviršiaus. Pakėlė rutulį vėl 
užkabinę jį už keliamosios ma
šinos rankenos. Keli jūreiviai 
tuoj atsuko vieną rutulio langą 
ir kelios smalsios galvos pasi
lenkė pažiūrėti į vidų. Viduje 
buvo tampu: rutulio elektros ži
bintuvai švietė tik pro langus į 
lauką. Oras rutulyje buvo bai
siai karštas, o guma prie langų 
— nuo karščio suminkštėjusi. 
Į klausimus iš rutulio nieks ne
atsiliepė. Elstedas, kaip pasiro-

rutulio 
įlindęs 
jo mi

klinę

į dė, be sąmonės gulėjo 
dugne. Laivo gydytojas, 
į vidų, pakėlęs perdavė 
lepusį kūną jūreiviams, 
tuoj jį nunešė į laivo ligoninę.

Elstedas buvo gyvas. Tik jo 
jėgos buvo išsekusios, o kūnas 
gerokai apdaužytas. Praslinko 

■ - daugiau kaip savaitė, kol jis pa- 
Tusiuudienisd papasakoti, ką matė okea-
pusia e no gelmėse. ,

vėlinusi.

Letai plaukė

Stovėdamas 
jis pamate

Pirmiausia, ką jis pasakė, bu
vo tai, kad nori dar kartą nusi
leisti į juros dugną.

Reikės tik, — sakė jis, — 
trupučiuką pakeisti rutulio įren
gimą, kad jis galėtų, reikalui 
esant, pats perplauti balasto vir
vę.

—Jus manėt, kad dugne nie
ko nebus be dumblo, — tęsė 
Elstedas, — jus net juokėtės iš 
manęs, o man juk pavyko rasti 
naują pasaulį!

Ir jis papasakojo, ką matė.
Grimzdimas buvo baisus. Ru

tulys visą, laiką sukosi. Elstedas 
jautėsi kaip varlė ridenamam 
sviedinyje. Pagaliau supimasis 
pasjbaigė, ir jis, atsistojęs, pro 
langus pamatė, kad vanduo' ap
linkui buvo žalsvai mėlynas, ap
šviestas iš viršaus. Vanduo vis 
tamsėjo, kol pajuodo kaip dan
gus vidunaktį. Aplink vandeny 
kažkokie maži padarėliai, kiek
vienas švięčiantis silpna fosfori- 

mirgėjo kaip žvaig-

leidžiantis, Elstedas 
kad visas suprakai-

ne šviesa, 
ždutės.

Rutuliui 
pastebėjo,
tavo. Jis palytėjo langų. Jis bu
vo karštas. Rutulys, dideliu 
greitumu leisdamasis, nuo try
nimos! i vandenį, vis labiau kai
to. Atsirado baimės, kad stiklas, 
nuo vandens ir rutulio tempera-

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokia atlieku 
per didelius ir geriausia* kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Turiu gerų 
bargenu visose Chicagos dalyse.

V, MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St
TeL BuoMTtU

... 1 .. .............. ■■■ s "■ ■

turos skirtumo, gali sprogti. Ir 
Elstedas nusiramino kiek tik 
pajutęs, kad rutulys vėl lyg sup
tis pradėjo. Tai buvo ženklas, 
kad švino balastas jau pasiekė 
dugną ir rutulys jau lėtėjančių 
greitumu, tik iš inercijos, lei
džiasi. Po minutes rutulys jau 
buvo dugne. Atsiminęs laive pa
liktus draugus, Elstedas pama
nė, kad dabar jie aukščiau jo, 
nei debesys nuo žemes pavir
šiaus. t\ /

Pažvelgė pro langą. Aplink 
buvo aklinanti tamsa, juoda 
kaip aksomas, išskiriant tik tas 
vietas, kur siekė rutulio elektros 
prožektorių spinduliai. Apšvies
tas vanduo buvo žalsvai-gelto- 
nos spalvos.

Po kiek laiko trys būtybės, 
atrodančios ugninėm, praplaukė 
pro šalį viena paskui kitą. Kiek
viena jų buvo apsupta mėlyna, 
iš vidaus einančia ir gana stip
ria šviesa. Pakliuvus toms bū
tybėms į rutulio prožektorių 
.šviesą, jos pasirodė esančios ne
dideles žuvelės su didelėmis aki
mis ir siaurėjančiom i galus 
uodegom, žuvys žiurėjo į rutulį

ir lyg sekė jį. Vėliau tų žuvų 
susirinko ištisas debesys. Geriau 
įsižiūrėjęs, Elstedas pamatė ju
ros dugną. Jis apdengtas pilkai 
baltu dumblu ir kai kur apsags
tytas susipynusių jurų lelijų 
krūmais. Matėsi didžiuliai jurų 
kempinių siluetai. Aplink nuo
lat krutėjo judėjo daugybe įvai
rių gyvių.

Ir štai, tų padarinių tarpe, 
Elstedas pamate neaiškų, žmo
gaus figūrą primenantį, siluetą. 
Atsiradus tai būtybei rutulio 
šviesoje, Elstedas ją geriau įsi
žiūrėjo.

Tai buvo kažkoks nepaprastas 
stuburkaulis gyvūnas. Jo tam
siai raudona galva truputį pa
nešėjo chameleono (Tam tikra 
driežo rūšis) galvai, bet turėjo 
aukštą kaktą, ir kaukolę, kokios 
nėra nė pas vieną šliaužiančių jų 
gyvūnų. Statmėniškas to gyvū
no veido padėjimas labai primi
nė žmogaus veidą. Dvi akys, 
kaip ir pas chameleoną, buvo ne 
įdubimuose, bet kyšojo kaktos 
paviršiuje, žiotis buvo plati, su 
kietomis lupomis. z

(Bus daugiau)

Įstokit Dabar
1. Veltui legalis patarimas visuo

se reikaluose.
2. Veltui 5 dienu perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų peršpėjimai ren- 

dauninkams.
4. Veltui 60 dienų perspėjimai ren- 

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

kaina.
7. Gaukit sau apdraudę pigesne 

kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesne kai

na.
9. Grupė advokatu visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos patar
ti jums.

$3 METAMS $3 METAMS

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Av.
KUPONAS'

Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlords Association 
office pirm liepos 15, 1929, gaus 
narystės teises už $2.
Vardas .................................................. 4
Adresas ....................... ..........................

City of Chicago Landlords 
Association

4650-52 So. Ashland Avė.

Garsinkitės Naujienose

ųgSCCT«S»
" tf'S TOAST^0 /

■O O

swg
Orkestrą ir toliau 

skleis savo muziką, 
kito, per N. B. C.

Pašč’flsics Kampanijcs

Prezidentai, 
The American Tobacco Co. 

Incorporated

¥Cia paroda
nt a s skaitlines 
patikrino ir 
patvirtino L Y - 
brand, ross 
BROS. IR 
M O N TGOM- 
E R Y, oficialiai 
Skaitmenų Pati
krint o jai ir Audi
toriai.

The Lucky Strike Šokią 
kiekvieną sukatos vakarą 
nuo vieno vandenyno iki 

radio tinklą.

S'-rike daugiausia nepavyksta ve 
def, kad Luckien pirmenybe L.’ 
greit pati uave irodc. L’.;cky Slrik

cigaretų gasiybos. Ankcpir-in:?.''. 
padaro L’jcky Striko atsižymojiir.o 
ženklu ir, 20.67h*"’ daktaru nv - 
rr.one, yra priežastį.-., kodėl L'iclric~. 
mažiau teerzina. Jokie kiti cj&arc- 
tai neturi apkepinimo, kurio prauc- 
lina erzinančias medžiagas, išdirba 
nepalyginamą kvapsnį ir uūtikrmr. 
rūkytojui augsčir" ’ą smagumr.

IP/tSlRASO] / / /

Kad palaikyt 
laibą figūrą, 
nieks negali už

ginčyti teisingu
mą to patarimo:

“SIEK 
LUCKY

VIETOJ SAL
DUMYNO.”

Muzikalia Komedijom ZvaiįįM

’ “SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”

“It’s toasted
Nepoškozuji krk—Nenuti ku kasii<

© 1929. Th« An-yi-ir-m Tobacco CoM RauMUUMrers 

if ......................... ....................
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Ketvirtadienis, birž. 6, 1929 NAUJIENOS, Chicago, UI.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Sukėlė parodai $10,- 
000,000

8tH5 IngU side Avė., dėl radio 
pateko kalėjimai!. Jos paleidu
sios radio pilna spėka toli po 
vidurnakčio ir išbudinusios vi
są apie linkę. O apartmcn'lc gy- 
venp ir keletas politikierių. Jie 
pašaukė policijų, kuri seseris 
suome.

Beit teisme jos vieton teisin
tis ėmė 'pasakoti, kad jos esan

čios didelės politikierės, pažys- 
lančios viss teisėjus ir proku
rorus ir ome grūmoti, kad jos 
pasirūpins, kad tie, kurie jas 
areštavo, netektų savo politinių 
džia'bų. Ners jos pažysta visus 
teisėjus, beit kaipĄ, matyt, jos 
nepažino to teisėjo, kuris na: 
gilinėjo jų bylą ir vieton nusi
gąsti, teisėjas už paniekinimą

teismo abi seseris pasiuntė 10 
dienų 'kalėjiman, o jų bylą dėl 
radio atidėjo. >

Statybos streikas dali
nai sutaikintas

Statybos geležies darbininkų 
streikas, kuris tęsiasi nuo pe-

rių, kurie priklauso Chicago 
Steel Erectors asociacijai pada
rė atsikrą kontraktą su unija, 
sutikdami mokėti $13 į dieną 
algos darbininkams ir šiandie 
tarp 50 ir 75 nuoš. statybos ge
ležies darbininkų sugryš Į dar
bą. Manoma, kad dabar turės 
pasiduoti ir likusieji konlraklo- 
riai.

Buvęs vice-prezidentas Char
les G. Dawes jau sukėlė reika
lingus $10,000,000 suruošimui 
visasvietinės parodos Chieagoje 
1933 m. Ta suma tapo sukelta 
i mažiau kaip savaitę laiko. Su
kėlus tą sumą kongresas irgi 
p.» skirs keletą milionų doleriu 
lai parodai.

Vakar l)awes išvažiavo į Ang
liją, kur eis ambasadoriaus pa
reigas.

Del radio pateko ka
lėjimai!

Dvi seserys, Mrs. Ella Liner 
ir Mrs. Cecelia Coulicelman,

bilius išrodys kaip naujas.
4642 So. Westem Are.

Tel. Lafayette 4501

PRANEŠIMAI
Jaunu Lietuvių Amerikoj Tautiš

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

S. Kunevičius, nut. rast.

Padekavone
A. A. Kazimieras Sunklodas

A. a. Kazimieras Sunklodas, kuris mirė gegužio 20 d. ir 
palaidotas tapo gegužio 24, 1929, o dabar ilsis Lietuvių 
Tautiškose kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas atsi- 
dėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ii- suteikusiems vainikus draugams. Dėkavo- 
jame kalbėtojui St. Valančiui ir graboriui J. F. Kadžiui, 
kurs savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į amžinasti, o mums palengvino perkęsti nubudi
mą ir* rūpesčius; dėkavojame draugystei Palaimintos Lie
tuvos už gražų ir draugišką patarnavimą, ir pagalios dė
kavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o 
tau, musų mylimas Vyras ir Tėvelis, sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

reito šeštadienio, dalinai tapo 
sutaikintas. Dalis kontrakto-

JOE SMILGIS
Porčiams lūžūs užsi

mušė moteris

Pirmos Pirmos klesos Duco Malcvo- 
jimas. Geriausias automobiliu taisy
mas. Musų pataisytas jūsų automo

Pilna Fizine 
ir Analitine

Egzaminacija 
$5

I

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 pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nčtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.Chioagos Lietuva Band mėnesinis 

susirinkimas įvyks šiandie, birželio
-

Visi na-
Valdyba.

Damen Avė.
Laidotuvės

Pali- 
vyrą 
Ma- 
žen-

Zuzana 
pašar- 
North

7 d.. M.

Visi nariai 
nepamirškit 
prisirašyti.

6 d., Woodman Hali svet., 33čia ir 
Lime gatvės, 8 v. v., po praktikos, 

malonėkite atsilankyti ir 
atsivesti naujų narių 

Ed. Grušas, sekr.

S. L .A. 109 kuopos susirinkimas 
ivvks penktadieni, birželio 
Meldažio svet.,' 2242 W. 
lygiai 7:30 vai. vakaro, 
riai kviečiami atsilankyti.

PRANCIŠKUS STASULIS

MARIJONA G i: i > Y1LIEN Ė

ir Gedi-

3201

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Radžius, Tel. Canal 
6174.

M u s ų patarnavimu 
aiclotuvėso ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir u<fr- 
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrius.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO. ILL.

Lietuvis Graborias h 
BaUamuotoja*

1314 W. 23rd PI. 
Chicąąo, III.

Pątarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevalt 251S2S16

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI

1 _ Didysis Ofisas:
i 4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenos 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 

Tol. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tek Blvd. 3201

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai. 
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. L. A. 176 kp. pusmetinis susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, birželio 7 
d., 7:30 v. vak., Jokanto svet., 4138 
Archer Avė. Visi nariai bukite su
sirinkime, yra senu ir nauju reika
lu. Rus raportas iš atsibuvusio 
pikniko. Užsimokėkite užsilukusias 
mokestis ir atsiveskite savo pažįs
tamų pirisašyti prie S. L. A. kp.

EMILIJA GERIKIENe 
po tėvais Leonaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 4 dieną, 6 valanda va
kare, 1929 m., sulaukus 43 
metų amžiaus, gimus Šiaulių 
aj.sk., Kruopių parapijoj, 
Gembučių kaime, Amerikoj iš
gyveno 7 metus. Paliko dide
liame nuliūdime vyra Juozapa, 
tris brolius 
tą, Franciškų, i 
ną ir gimines, 
Ii Dominika ir 
Leudanskienę.

— Povilą, Vincen- 
ir seserį Pauli- 
o Lietuvoj bro- 

seserį 
Kūnas 

1920
subatoi, 

birželio 8 diena, 8 vai. ryte iš 
namą i Šv. Mykolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Emilijos Gcrikie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse pa tarnauja gra- 
Eudeikis. Yards

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 4 dieną, 3 valandą 
ryte 1929 m., sulaukus 57 m. 
amžiaus, gimus Lietuvoj. Ame
rikoj išgyveno 30 metu, 
ko dideliame nubudime 
Juozapą Gedvilą, dukterį 
rijoną, sūnų Juozapą ir
tą Antaną Petrauską ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randa
si 828 W. 34th PI.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
birž. 7 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Gedvi
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs, 

/Žentas ir Gimines.

P A 1) Ė K A V O N Ė

SVEIKATA REIŠKIA LAIME

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

Universal Restaurant
Musų virtieji a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mainytis 

valgiui
A. A. NORKUS. tar

Gr&bonm
Phone Bouievard 4139 

A. MASALSKIS ,

Užpakalinių porčių aptvarui 
lūžūs, nuo trečio aukšto nukri
to iir ant vielos užsimušė Mrs. 
Bernice Binisi, 24 m., 1016 N. 
Franklin St. Ji tuo laiku ant 
porčių džiovė, drabužius.

Lietuves Akušeres
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U A E R K A 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

.Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju piie 
gimdymo, duodu 
maiaaga, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanket* ir 
tt. Motarim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai
'Pastaba: Mano ofisą* dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS' AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karžtį, 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. Specialč atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Bouievard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS i

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio 
-------O-------

Phone Bouievard 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.

. Įyy r|i^ al__
GYDO

Kraujo, odo?, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rečiai

Telefonas Bouievard 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. Chicacro. III.
----- ---------

Ofiso ir Rez. TeL Buulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 Soath HalAted Street

Ofi«o valandos nuo 1 iki 8 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 

Rez. 3201 South WąJIace Street 
-------- o--------

IW

Phone Canal Q222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 664(1 S. Maplevood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 235-9 S. Leavitt St, Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Dr. J. W. Beaudette
VILIUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10 
Nedalioj nuo 2:30 Iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 matai

OFISAS
4729 South Atthland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyriškų ir Vaiki ligi 
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. diena 

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

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfajc 6852

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišku, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

gegužio 16, 1929, o palaidotas Šv. Kazimiero
3 gegužio 21 d.
Pranciškus turėjo pažinčių visose plačios Chica- 

cos lietuvių kolonijose, šimtai žmonių ji pažinojo ir ji
sai pažinojo šimtus žmonių. A. a. Pranciškus buvo švel
naus budo, visad linksmas, mandagus, prietelingas žmo
gus. Buvo geros širdies. .Todėl tai turėjo daug artimų 
draugų. *

Ir šiai išaušta gegužio 16 dienos rytas ir paskleista 
žaibo greitumu žinia po visas Chicagos lietuvių koloni- • 
jas, jog Pranciškus Stasulis jau nebegyvas. Visi nuste
bo jo staigia, netikėta ir neaiškia mirtimi. Visokioms 
kalboms apie a. a. Pranciškaus mirtį nebuvo galo. Iš 
visų Chicagos lietuvių kolonijų pulkai žmonių nuo ryto 
iki vėlyvo vakaro buriavosi vietoje, kurioj jis buvo pa
šarvotas, būtent, po num. 4405 So. Fairfield Avenue.

A. a. Pranciškus Stasulis buvo visuomeniškas darbuo
tojas, rėmėjas lietuvių veikimo ir lietuvių organizacijų. 
Buvo veiklus narys apie 20-ties dr-jų, kliubų, kuopų ir 
kilokių organizacijų. Buvo vienas iš populeriškiausių 
Chicagos lietuvių. Buvo uolus rėmėjas Nekalto Prasidė
jimo Panelės Šv. parapijos.

A. a. Pranciškus stasulis buvo kavalierius, nevedęs. 
Todėl jo laidotuvėmis lAipinosi žemiau pasirašiusis. Tad 
aš turiu garbės išreikšti širdingos padėkos žodžius tiems, 
tūkstančiams Chicagos liėtuvių, įųrie teikėsi lankyti 
pašarvotą velionį, dalyvauti gedulingose pamaldose baž
nyčioje ir lydėti j kapines. Automobilių lydėjusių į ka
pines buvo apie 400. Tokių iškilmingų laidotuvių Chi
cagos lietuviai dar nėra turėję. Tad ačiū tiems tūkstan
čiams lietuvių suėjusiems velioniui atiduoti paskutini 
patarnavimą.

Ypatingai noriu padėkoti velionio prieteliui kun. Jo
nui Klimui, atvykusiam iš Mt. Carmel, Pa. atlaikyti ge
dulingas pamaldas. Kartu dekuoju vargonininkui p-nui 
Justui Kudirkai prideramai atlikusiam savo pareigą lai
dojime. Joliau dėkuoju graboriui Eudeikiui puikiai su
tvarkiusiam didžiausias Chicagos lietuvių laidotuves.

Padėkos žodžių užsipelno Saldžiausios širdies V. J. 
dr-ja, kuri parūpino grabnešius ir budėtojus. Ačiū gėlių 
aukotojams. Aukavo gixšie: Palekas, Vilimas, 
tauškia, Paulius Petkevičius, Teatr. Kliubas 
Brighton Parko L. Kepublikonų kliubas. Am. Lietuvių 
Piliečių kliubas, \Vest End Businesšmen Ass’n 
mino Spulka. Už velionį Šv. Mišias užpirko Marijona ir 
Juozapas Preibiai, Fr. Vaičiekauskas, Gedimino Spulka 
ir šv. Kazimiero Akademijos, Rėmėjų skyrius. Ačiū gė
lių nešėjoms ir Vinckevičiaus benui už gedulingus mar
šus.

Dar kartą ačiū visiems, kurie bite kuo tik prisidėjo 
prie a. a. Pranciškaus Stasulio laidotuvių.

Ilsėkis, Pranciškau, tūkstantinės minios nulydėtas 
amžino atilsio vieton, Visagalis- Dievas teparodo savo 
gailestingumą tavo nemariai sielai.

Jeronimas Baltikauskas, laidotuvių laikytojas.

Klapa- 
Lietuva,

J. Lulevich 
Lietuvis graborias 
ir balsą raitoto jas 

Automobilių patarna
vimai teikiama vi- 
uolriem* reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHA VTCZ

Simpatiškas | 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- i 
gesnis Už kitų
Patarnavimas.

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

Office Bouievard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

A d voką tai________

K.GUGIS ~
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliok’c ruo 9 iki 12 ryto

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnaa 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, puse 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į 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 Bouievard 6487

4649 S. AslUand Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

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

II ............... .!.■■■...................................................................—

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.
TeL Bmnsirick 4983

Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diatliernua

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

Pbone Bouievard 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 8820
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

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

Telefonas Bouievard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenae 

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

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinom a a psr 26 
metus kaipo patyrę* 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:
1625 W. 18th SU netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietą h 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 31111 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S'. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph. 0331-03.32 

Vai. nuo 9 ryto iki G vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tol. Victory 0562 

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

J. P. VVAITCHUS
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 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 
Scredoj 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 Sis
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Wcst Adams St., Room 2117
' Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Rooševelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS ,

29 So. La Šalie SL Room 780
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talrnan Ar. 
Tel. Pmsjiect 8525.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 yn oiet.
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12( 

Rez. Telephone Plaza 8200

Phone Franklin.2460

Leonas S. Mikclonis
Advokatas

10 So. La Salk Street
Vakarais nuo 6 iki 9 va!

Phone Eoulevard Jb97
831a So. Hateted Street i
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Tarp Chicagos
Lietuvių

‘Naujienų” piknike 
bus svečių iš 

Detroito

noji Birutė stovi. Be to reikia 
nustatyti ir ateinančio sezono 

. darbuotę, kad jau dabar butų 
! galima prie jos- ruoštis. Reikia 
pasvarstyti ir apie vasaros pra
mogas vaikams. Taigi reikalų 
svarstymui yra daugybė. Tad 
visi tėvai kviečiami yra atsi
lankyti, taipjau atsivesti visus 
savo vaikus paskutiniam pava
sario suėjimui. —BĮ,

Ketvirtadienis, birž. 6, 192.9NAUJIENOS, Chicago, III.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskoloi

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

GENERALINIS

bus ateinantį sekmadienį, bir
želio 9 d., H. černausiko darže, 
be abejo, suvažiuos daug žmo
nių ne tik iš (’hicagos, bet ir 
iš artimesnių apielinkių.

Tečiaus, kaip pasirodo, bus 
svečių ir iš g'ana tolimų lietuvių 
kolonijų. Vienas naujieniečių 
jau gavo laikšą, kad iš Detroi
to atvyksta į “Naujienų” pik
nikų p-nia Morta Strazdienė ir 
p. Jonas Strazdas. Jie važiuoja 

ir bus (’hieagoje šešta- 
vakare.
ir daugiau detroitiečių 
sulauksime, bet kol-kas

jie apie Itii tyli, (ial nori siur
prizą chicagiečiams padanTi, 
atvykdami i svečius visai neti
kėtai?

Nuo Šalčio - Atkali 
nizuokit Savo Si

stemą

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kita vieta ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

PASKOLINSIM DUO $50 iki $800 
už 214 nuošimčio ir lengvata iimo- 
kėjimaia. Paskolas suteikiam i 124 
valanda*. Be jokio komižo.

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

Tel. Arznitage 1199

dieniu
(ial 

svečių

“Jaunoji Birutė”
Rytoj paskutinis tėvų ir vaikų 

susirinkimas

Rytoj, birž. 7 d., 8 vai. vak, 
Mark White Square parko sve
tainėj įvyks paskutinis šį sezo
ną Jaunosios Birutės tėvų ir 
vaikų susirinkimas. Po to pa
mokos ir susirinkimai bus nu
traukti visam vasaros laikui 
iki rudens. Todėl rytdienos su
sirinkimas bus labai svarbus. 
Bus išduotos atskaitos visos se
zono darbuotės ir visi matysi-' 
me kaip užbaigiant sezoną Jau-

IR VĖL EKSnU
LIETUVON

Buitie Amerikos Linija vėl 
rengia lietuvių ekskursiją Lie
tuvon, birželio 18 
kursi jai vadovaus 
ka ir šimtametis 
deris.

Kas nori turėti 
lionę į Lietuvą,
metų mėnesy, patartina važiuo
ti kartu su šia ekskursija, lai
vu “Lituania” birželio 18.

Skaitvk skelbimą šiame nu-

d. Šiai <?ks- 
art. St. Pil- 
Jurgis Skin-

linksmų ke-
gražiausiame

mery

Daktarai visur prirašinėja šį 
naują gydymą nuo šalčių; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

Pradėkit kai jus jaučiate be
siartinantį šalti. Paimkit šauk
štuką Phillips Milk of Magnesia 
stikle vandens, ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

šalčiai sumažina alkalinumą 
jūsų sistemoje, štąi kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yra alkali nekenksmingoj, skys
toj formoj. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali
numą jūsų sistemai.

Per penkias dešimt metų šis 
malonus alkalinas buvo garsus 
kaipo prieš-rugštinis vaistas. 
Daktarai prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia; ligoninės j j 
vartoja; milionai žino, kaip jis 
pašalina surugusius vidurius, 
gasus, nevirškinimą ir kitus 
perdaug rūgščių simptomus. Vi- ! 
sos aptiekos jį rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnais nu
rodymais platiems jo vartoji
mam^.

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus tiuo )bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phcne Republic 7869 
-------O-------

10% Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
flatai, bungalow, rezidencijos ir ga
ražai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia ' ...................
Musij kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. . ' ’ .
atliekame visoki remodeliavimo darbą 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO. 

3912 Elston Avė. 
Kevstone 1633 

/ 1

įmokėti. Mokėkite kaip rendą.

Pirmiau mus pamatykit. Mes

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.

“OUALITY” pluinbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčėdijimu — 
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

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

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 

m a

**MBMUUWL- Ai — III —T-----MII- «■■■

ĮCIASSIFIED ADS

porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856

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

1618 West 18th < Street
‘ 1

I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankovvski, ižd.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

.3335 So. Halsted St.
—------o---------

Skolinanti 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.
III ■■—■db— ĮI-ll l.l ■■■■!! ■■

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

ir

CASII PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražinusias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotu rie
šuto medžio valgomojo kambario 
setas $45. 3 šmotų riešuto miegrui- 
mio setas $59. 5 šmotų aržuolo bet- 
ricc setas $15, taipgi geri forničiai 
išmokėjimais. Vlctor Firėproof BuiL 
ding, 4809 W. Lake St. Atdara va
karais iki 10 v. v., nedėliomis iki 
6 vai, v.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PRAPUOLĖ kalė vardu “Chow 
dog’V Ruda. Juodas liežuvis. Be 
diržo ant kaklo. $10 dovanų tam, 
kas ras. Praneškit: Mrs. Shepperd, 
4827 West 23rd St., tel. Cicero 26.

Business Service
BiznioPatarnaviinas

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

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

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

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

Jus Negalite Gauti Geresnį
RADIO KAIP

Naujas Modeliu 71. 8 tūbos, Dynamic Speakeris, $129.00 
Su viskuo, su tūbomis, nieko daugiau nereikia pirkti. Dykai pa
taisome per vienus metus. Tik $10.00 tereikia įmokėti.

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

Financial <
Finansai-Paakoloa

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampa* Hermi tage Ava.

Paskolos suteikiama 
į viens, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 NuošimčiaiMes perkame real estate kontraktus
BNTERNATI1ONAL 

HNVESTMENT 
CORPORATBON 

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

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

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

/q ant savaitinių ar mėnesinių 
' v 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

Reikalauju 5' lietuvių
. * vyrų

Turi ftuti. Chicagoj apsigyvenu me- 
tus ar daugiau, su gera rekomen
dacija. Proga išmokti gerą amatą 
'i trumpa laika, kuriuo galima užtar
nauti .‘nuo $50 iki $100 ir daugiau 

i savaitę.
Atsilankykite pas
Williaių H. Novick

PARDAVIMUI arba mainui biz
niavus lotas ant/ Kedzie avė. j r 61 
Place.

Taipgi išsimaino biznis išvežiosi
mo mėsos. Biznis yra gera^ ir 10 
metų senas.

Rašykit i Naujienas. 
Bojc 1094

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

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

Room 1860-64 
208 SoutH**La Šalie St. 

nuo 9 iki 2 po pietų

REIKALINGAS darbininkas 
kas milšti karves ir kitus ūkės 
bus dirbti. J. Bruchas, 3500 
Union Avė.

nw- 
dar-

So.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios ope- 
ruotojos (apreitorkos) ant Singer 
viuvamu mašinų. 2100 So. Morgan 
St., 4 floor. » O

REIKALINGA veiterka, 
1841 So. Halsted St.

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

REIKALINGOS 4 patyrusios mo
terys skarmalams (rėksams) sortuo- 
ti. Kreipkitės 2457 So. Loomis St. 

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

REIKALINGA moteris abelnam 
namų darbui. Gera vieta, gera mo
kestis. Kalbame lietuviškai. Tel. 
Beverly 0966.

Help VVanted—Maie-Female
Darbininkų Reikia <•

Lengvas parda 
Norinčipju pirkti yra, rei

REIKALAUJAME PARDAVĖJŲ 
Vyrų ir moterų, pardavinėti lotus 
Ix)ckport Highlands. Galime pa
naudoti visą laiką, arba dali laiko. 
Didelis uždarbis, 
vimas.
kia tik nueiti ir pamatyti juos. Pa
ti geriausioji proga yra dabar, pir
ma atidarymo. Nepraleisk 
progos. Atsišaukit tuojaus.

Kreipkitės pas
M. ROZENSKI & CO.
6542 S. Western Avė.

For Kent

šitos

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

SESUO paieško savo brolių: ■ Bepublic 3948.
Fruneiškaus, Adolfo, Vytauto ir
Stanislovo Lukashevich’ių. Labai RI^NDON 5 kambariu flatas,
norėtų, kad jie atsilieptų kuo grei- šviesus, naujai dekoruotas, renda
čiau šiuo adresu: Deveikis Silvest- pjgj. 5720 S. Mayfield Avė. 
ras, Bileikiemių kaimo, Utenos ap., j 
Lithuania.

Personai
Asmenų lešk*.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai1’AIEŠKAU apsivedimui moteries1

nuo 30 metu iki 40 metų. Aš esu I PIANAI $25 ir augščiau — gro- 
našlys, 48 metu, pagal amato siau-iiildi j ir linr;flht
Sius. Geistina buti(> kad turėtu kiek; SCHWArT7" Hr0S. STOHAGE 
nors pinigų dėl uzdejnno biznio. Už- G(sl st Midway 9733
interesuotas meldžiu rašyti. I

J. J. K. c-o Scheffer 
North Main St. 

Wheaton, III.

PAIEŠK.AU pusbrolio Juozapo 
Kromelio; paeina iš Vingiaikų kaim. 
Šilalės vai. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats ar ji pažįstanti atsikreipki
te šiuo adresu:

JONAS VITKUS,
Box 377, Coalcenter, Pa.

Laikinai gyvenu—-4411 Artesian Av.
Chicago, III.

i PARDAVIMUI Player Piano, suo- 
i lelis ir roliai. Reikia parduoti tuo

jau. Pigiai. G. Donnelly, 6329 So. 
Albany Avė., 1 apt.

Radios

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad juš galit permainyti save 

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

$2.00 i savaite $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

C

PARSIDUODA saldainiu ir grosg- 
rio krautuvėlė. Kambariai pagy
venimui su rakandais. Renda $15. 
2134 W. 23rd PI. City.

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

PARDAVIMUI grosernė. Biznis 
daroma geras. Kas nupirks, nesi
gailės. Turiu parduot, nes važiuoju 
Lietuvon. 4319 So. Paulina St. 

-------v-------

KAM EIKVOTI
Taupus ftmonAa turi savo namus. Pini

gai, išteisti rendal, niekada negrjžta. Per
kant namus, - reiškia pinigus kaip baukan 
padėti, ir kaAtnoju pigiau, negu renda. Dai
lus namai Blue Islande, geriausio materio- 
lo ir vėliausios mados. Tvirtų plytų, kar
stu vandeniu Šildomi, tailo maudynės, sbow- 
er, užuoio grindys, viAkos, plasteriuotoa 
beismento lubos, artistiniai stiklai, židi
nys, beržo trimingai; 6 kambariai ir sau
lės gonkas; 60x200 lotas; gaso dūdos eųa- 
ineliuotos; 
namo. 840 
1 blokas 
343 UOth ___ ,
—$10,750, B. M. EIMARDS, tel. Oakiand 
5004.

niaujama maAina kiekvienam 
Gre*ory, tarp 122 ir 123 St.. 

į rytUH nuo VVestern Avė., ir 
Place, Bhie Island. Kaina $ti,5OO

PARDUODA budavotojas naują 
muro dviflatį, karštu vandeniu šil- 

PARS1DUODA Barbernė, trijų ąžuolo trimingai, arti moky-
krėslų. Savininkas važiuoja i Lietu-\kl? J)»ž"yč,Ų); turi parduoti grei- 

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

Tel. Pensacola 8501. 
-------0------- i I

vą. 2351 So. Oakley Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir mėsos 
m ark eta s. Gera vieta.
kurencijos. Reikia 
jau, ba apleidžiu miestą, 2010 W. 
j 15 St.

Nėra kon- 
parduoti tuo-

PARSIDUODA grosernė, 
išdirbtas biznis. ] .. 
nes turiu kita biznį, renda pigi su į * 
I kambariais užpakaly, ilgas lysas. 
4422 So. Honore St.

PENKIŲ kambariu medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, modeminis 

— — • ■ plumbingas, apielinkėj, kur žemės
ivnciuč, seniai vert^ sparčiai kyla. Lotas 30x125.
Plo-ini ’n-irdiin/ln i Mažas jmokėjimas su mažais mėne- 

’ siniais išmokėjimais likusiai sumai 
i nupirks ši namą. Paims lotą kaip 
mokesties dali. Kaina $5,000, M. B. 
Caldwell, 5117 Milwaukee avė.

DIDELIS BARGENAS. Parda
vimui arba mainymui, meat market. 
Priežastis, savininkas ne bučeris, 
1733 W. 47 St., Tel. Boulevard 7073.

$250 ĮMOKĖTI
5 kambarių muro bungalow pa

statom ant jūsų loto už $5475 — 
pilnai įrengtą, karštu vandeniu šil- 

1 domą, uždarytu porčiu, artistiniais
GROSERNĖ parsiduoda pigiai, 1 stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe- 

turi būt parduota greitai. Vienas' kara Constr. Co., 5947 Mihvaukee 
esmi. negaliu užiurėti. Mainysiu avė., tel. New 3136.
ant loto ar ką kita. 749 W. 48 PI. ■ -------------------------------------------------

į DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame 

PARDUOSIU arba mainysiu1
« •. • • . * -GLEN OAKS ACRESsius įtaisymais ant Chicauos nąmo.j __ __________________ rui

Esu atvažiavęs ir 1 
lėtų dienu. 
Plaine Avė, Chicago.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

busiu čionais ke-/ Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
Atsišaukite 4848 Beile j cagoji Tiesiog ant dviejų di

delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 

--------------------- -— ....--------- pėdų lotai, tiktai $2,000,
PARDAVIMUI arba MAINAMS.' roms sąlygoms. Rašykite arba 

Prie Washtenaw ir Marųuette Road I , . 4 ,
kampinis lotas — pakankamai dide- telefonuoklte. Kasykite dėl mil- 
lis aptartmentiniam trobesiui; tel.1 
Republic 7613.

Exchange—Mainai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

2125 N. Albany Avė.
LOGAN SQUARE

sų sąrašo farmų.

J. H. SCHAEFER & Co 
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

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

Help VVanted—Malė
_______ Darbininkų Reikia 

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PARDUODU savo Majestic 
71 A Radio už $70. Įmokėti pu
sę. Tik trijų mėnesių senumo. 
Matykit mane: A. L. Jtopi, 
6136 So. Halsted St.

Vėliausios .mados 8 kam- 
barių muro rezidencija Chi- 
cagoj; didelis kiemas; 2 
karam garažas; tailo sho-i 
wer; .dvi atskiros maudy
nės; aliejum šildomas; kar- 
petai ant grindžių visur; 
sietų apdarytas miegamas 
porčius. Gražiausia vieta 
puikioj apielinkėj. Kaina 
$18,000; 1 morgičius $10,000. 
Cash $4,000. Paims antrą 
morgičių. Matytis sulyg 
apointmentu.

Tel. Capitol 2326

NAUJI MODERNIŠKI 
BUNGALOWAI

Su visais naujausiais modemiš
kais įrengimais. Kainos $3,500 iki 
$9,000. Mažai įmokėti ir lengvos 
sąlygos. Atlankykit ir pamatykit 
juos patys. Savininkas

T. M. RYAN, 
7131 So. VVestern Avė. 

Tel. Republic 9236

P-NE NAMŲ IEŠKOTOJAU, 
Perskaityk tai!

$500 įmokėti, $55 i mėnesį, 
įskaito visus nuošimčius ir nuperka 
dailią Anglų Styliaus 6 kambarių 
rezidenciją, 3 didelius miegruimius, 
tailo maudinę, Kohler fikčerius, te
rasos pievele; modemiškas apšildy
mas su jbudavotais fikčeriais. Ixitas 
33x125. Kaina $7,450. Atdara 

i vakarais ir visa dieną nedėlioj.
MEHAN-MALONE, 

budavotojai, '
6407 Irving Park Blvd.

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

Automobiles

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
ką lavinami dykai 
karų ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Roojn 301

Rush and Ohio Sts

konstrukcijos šių 
būdų juos parda-

dieną nuo 10 
pietų.

Vertelgų

iš

Reikalingi Selsmonai
Lengvai 

propozicija, 
apielinkėj, kurioj 
verta atsiklausti 
real estate.

Rooms
Union State

parsiduodančių
Indorsuota

mes dirbam.
smulkmenų.

dalykų 
bankierių 

Jums 
Ne

23
Building
St.
III.

22 ir 
Bank 

3026 East 92 
So. Chicago,

Atdara kasdien nuo 9 iki 9; sekma
dieniais nuo 10 iki 6.

'28 
'2'r 
•20 
’28 
'27 
’29 
'25
’2«

Huditon Brougham—mintom oullt
Chandler eoaeh ----------------------
lute Hudson coach -------- -----------
Pontiac coach 
Hudson Brougham 
Essex —....... ..........
Dods-e Sodan ----
Pontiac sodan .............................. 4.. I
McDEKMOTT MOTOK SALES CO.

7180 80. Halsted St.. Triansrle 9330

geram stovy

$796
$295 
$425 
$495 
$550 
$175 
$450

Tikras Bargenas
Bizniavus namas, 6 kamb. flatas 

ir štoras, 50x125 pėdos, ekstra ’lo- 
-------------- «««* tas šaly, ant Ashland, netoli 79 gat. 

1 Viskas sykiu už cash tik už $25,000. 
”--------------------- Naujas namas.

PARDUOSIU arba mainysiu j BIZNIAVAS LOTAS ant 95-tos 
groseruką dviejų flatu murini cot- gatvės, 50 pėdų per 120, parduosiu 

už $4000. Įmokėt tik $500. Nepa
mirškit matyti -šituos bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

tage, 3813 So. Union Avė.

1) BARGENAS -Į- LABAI DIDE
LIS. Parduosiu bizni; 15 mebliuo
tų kambariu (Rooming House) ir 
restoraną ant Halsted St., netoli 21 
St., labai pigiai. Tik už $1,500, ar
ba mainysiu 
Turi

ant nebrangaus 
būt greit parduotas.

PRANEŠIMAS DOWNERS GROVE, 1

Turime garbės pranešti lietuviams, 
'kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimu.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir Šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

403Q Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bekernės biznis — 
vienintelė lietuvių bekernė Rockfor- 
de. Julius Solomon, 918 Lincoln 
Avė., Rockford, III.

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

PARDAVIMUI grosernė. Labai 
gera vieta ir biznis. Pigiai. Prie
žastis — keliuos i savo namą, 4508 
So. Marshfield Avė.

ĮSIVAIZDUOKIT — 2 flatai, 6 
pėdų akmens beismantas; tik $3,900; 
5 kambariai ir maudynė kiekviena
me flate; 
jimais jei 
Place arti 

: Son. 4213 
akras ________

loto.

2) 
žemės, 3 kambarių naujas mūrinis Į 
namas, elektra, gasas. 
ta. 
gauti

geriausiam stovy; išmokė- 
norima; parenduota; 48th 
Union. Jos. W. Hough & 
So. Halsted St. '

Kaina tik $2,300.00. 
kelius šimtus įmokėjus.

HALSTED ST., tarp 32-os ir3)
33-čios, geram stovyje kaip naujas 
muro namas, karštu vand. šildomas, 
apačioj, didelis Storas ir 2 kamb. 
pagyvenimui. Viršum 7 kamb. fin
tas.
Tik

Aukšta Vie-I APLEIDŽIU MIESTĄ
Galima turiu parduoti savo $12,000 kampi

ni 6 didelių kambariu bungalow už 
j $8,950.

6300 Patterson Avė.
Tel. Palisade 7639

Rendų neša $200 i mėnesį.
$18,000. Argi nepigiai?

ANT L0WE AVĖ., tarp 38 ir4)
39, dvieju flatų po 4 kamb. medinis 
namelis. Labai pigiai — tik $2,700.

V. MISZEIKA, 
1739 S. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

GERIAUSIAS bargenas—2 flatų 
muro namas. Pečiu šildomas, vie
ta arti 85-tos ir Sangamon; našlė 
apleidžia miestą; $2,000 įmokėti, 
likusius kaip norės pirkėjas, 
na $10,000.

DOMBROU,
1603 W. 87-th St.

Kai-

ĘUILDINGAS 9 flatų South 
West Side — moderniškas, mainy
siu ant mažesnio, noriu gauti ir 
cash. S. Gusich, 2413 W. 59th St

BARGENAS

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

Kreipkitės greitai pas savi
ninką.

3729 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 4323.

PARDUOSIU arba mainysiu mu
rini narna 3 flatu i mažą grosernia 
arba automobiliu ar kitokį mažą 
biznį. 3239 So. Lowe Avė.

PAIE%25c5%25a0K.AU



