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VIKTORAS ČERNOVAS
Rusijos Steigiamojo Seimo 

Pirmininkas Chicagoje
Laikys čia visą eilę paskaitų apie Rusiją 

ir bolševizmą

J. V. milionieriai stei
gia savo “rojų” Kuboj

N1EW YOBKAS, ‘kovo 31. 
— Išėjo i aikštę, kad tam tik
ra Amerikos milionierių grupe, 
kuries prieky yra Irenos Du 
Pont, buvęs Du Pont Powder 
kompanijos pirmininkas, stei
gia netoli nuo Havanos, Kubo
je, vienu milionierių rezidenci
jų koloniją, kuri busianti išim
ti niausią pasauly.

Vakar 9:30 vai. ryto atvyko 
iš Ne\v Yorko greituoju trauki
niu “TvventietH Gentūry” Vik- 
tor Michailovič černov, vienin
telio demokratiniu budu išrink
to Rusijos parlamento, Steigia
mojo Seimo, pirmininkas ir 
stambiausias ‘l^usijos socialistų 
revoliucionierių partijos vadas*

La Šalie stotyje Černovą pa
siliko laikraštininkų būrys ir 
keleto vietinių rusų organiza
cijų atstovai. Iš stoties svečią 
nuvežė i Drake viešbutį, kur 
jisai turėjo pasikalbėjimą su 
laikraščių reporteriais.

Viktoras Černovas yra jau

Krizis sovietuose
Paklaustas, ką jisai mano 

apie padėtį Sovietų Sąjungoje, 
bolševikų išvaikytojo Steigia
mojo Seimo pirmininkas atsa
kė, kad dabartinį krizi sovie

tuose jisai laiko daug rimtes
niu už visus iki šiol bolševikų 
pergyventus krizius. “Pirma”, 
sako černovas, “opozicija sovie
tų valdžiai kildavo iš to, kad 
idėjiniai bolševikai, bolševiz
mo romantikai’, buvo priešingi 
praktiškam darbui, kuris neiš
vengiamai reikalauja prisitai
kymo prie aplinkybių, kompro
miso su sąlygomis. Todėl ta opo
zicija visuomet eidavo iš kai-

senyvas, kokių 55 metų am
žiaus, žmogus, bet tvirto sūdė-1 
jimo ir neišsemiamos energijos, i 
Žiūrint j jo sveikus ir raudo
nus skruostus, sunku net įsi
vaizduoti, kad didesniąją dalį ■ 
savo gyvenimo jisai praleido 
kalėjimuose, ištrėmime arka 
nuolatos slapstydamasis nuo 
policijos ir visą laiką vesdamas 
atkaklią kovą su reakcija ir 
despotizmu.

Ir šiandie černovas yra trem
tinis, laimingai ištrukęs iš “vie
nintelės darbininkų valdžios” 
žvalgybos nagų į užsieni. Nuo! 
1920 metų jo nuolatinė bu ve i-, 
ne yra Čechos lovukuos sostinė
je, Prahoje, kur jisai profeso
riauja vienoje a ūktojoje moky
kloje ir redaguoja centralinį' 
Rusijos socialistų revoliucio
nierių partijos organą, “Revo-Į 
liucionnaja Rossija.” Bet Čer- 
novo sūnus Borisas, 27 m. am
žiaus, kankinasi sovietų kator
goje Tambove.

rėš, ji žiūrėdavo atgal — ir ji 
pra’aimėdavo. Valdžia pergalė
davo dėl to, kad jes politika 
daugiaus a-ta tikdavo gyvenimo 
evoliuciją, negu opozicijos nu
sistatymas. Bet šiandie tikroji 
opozicija diktatūrai kyla iš de
šiniųjų elementų komunistų 
partijoje, kurie atsižvelgia į re
alius krašto reikalus ir kovoja 
prieš valdžios užsispyrimą ne
leisti gyvenimui normaliai plė
totas. šilą opoziciją nugalėt 
Stalinui bus nepalyginamu 
sunkiau, negu Trockis t us’ ir ki
lus kairiuosius.”

Chicagoje svečias ketina pa
būti dvejetą ar trejetą savaičių. 
.Jisai čia laikys eilę paskaitų 
apie sovietų Rusiją ir bolševiz
mą. Antradienį jisai įkalbės 
City Club susirinkime, kuris 
yra rengiamas daugiausia ame
rikonams. Pirmos didelės čer- 
novo prakalbos bus ateinantį 
sekmadienį naujoje Amalgamei- 
tų svetainėje (kertė Ashland ir 
Van Buren).

Kruvinos komunistų 
tarpusavio kauty

nės Berlyne
BERLYNAS, kovo 31. — Va

kar Berlyne įvyko krūvines 
kautynės komunistų tarpe. Ko-, 
vėsi “stačiatikiai” komunistai 
su opoziciniais komunistais.

Policijai bandant besikali jau
čius atskirti, įvyko susikirtimas 
su policininkais, kurie buvo 
priversti pavartoti š a u j a m ą 
ginklą.

Riaušėse vienas asmuo buvo 
nukautas, dešimt kitų sužaloti. Į

L()N-I KINAIS-,' kovo 31.

4 lakūnai žuvo aero
planui atsimušus

Į kalną
LOS ANGELES, Cal., kovo 

31. San Gorgonio perėjime, 
netoli nuo Beaumont, vakar nu
krito didelis Standard Air lini
jos Fokkero monoplanas, skri
dęs iš Los Angeles i Phoeni.vą, 
Ariz.

Užsimušė keturi asmens: Del- 
bert Everett, pilotas, ir trys 
jo pasažieriai: R. L. Balke, Ge
orge Nico ir T. .J. Kelly. 
Katastrofa įvyko per tirštą rū
ką, hYroplanui atsimušus j kai-

Anglija įsteigė regula r j kartą 
savaitėje susisiekimą oru tarp 
Londono ir Karachi, Indijoje.

no kaukarą.

Anglijos Darbo par
tijos nusiginklavimo 

programas
Kuri ji stengsis įvykdyti, jei 

ateinančiais rinkimais val
džią paims i savo rankas

LONDONAS, kovo 31. — An
glijos Darbo Partija turi jau 
paruošus nusiginklavimo pro
gramą, kurį ji stengsis praves
ti, jei ji laimes ateinančiuose 
rinkimuose ir valdžią vėl pa
ims i savo rankas. Svarbiausi 
nusiginklavimo prcgraino punk- 
taj yra:

1. Visai sumažinti armiją, 
paliekant tik tiek kareivių, kiek 
būtinai jų reikia tvarkai išlai
kyti, o ne kariauti.

2. Sumažinti karo laivyną iki 
laipsnio, km į .Jungtines Valsty
bės siūlė kaip sąlygą tolesniam 
nusiginiklavimhi.

3. Visiškai pripažinti Kel- 
loggo-Briando taikos paktą.

4. Pasirašyti traktatą, ku
riuo einant visokį tarptautiniai 
k i virčiai butų pasaulio teismo 
sprendžiami.

5. Pasirašyti Tautų Sąjun
gos sutarti, kad visi ginčai bu
tų taikos keliu išlyginami.

(i. Panaikinti juros sutartį 
su F ra nei j a.

7. Susitarti su Francija dėl 
greito ištraukimo kareivių iš 
Vokiečių teritorijos.

8. Priimi i 8 valandų darbo 
dieną, kurią pasiūlė Washing- 
lono kanferenci ja; priimti taip
jau Tautų Sąjungos pasiūlymą 
dėl ginklų prekybos kontrolės.

9. Pripažinti sovietų Rusiją.
10. Pripažinti visiškos lais

ves juroj principą, tiek /taikos, 
tiek karo metu.

4 mokytojos žuvo 
automobiliu įva

žiavę Į upelį
MOUNT GILEAD, Ohio, ko- 

vo 31. — Vėlai praeito penkta
dienio vakarą upely, netoli nuo 
čia, prigėrė keturios mokytojos, 
važiavusios automobiliu namo 
y dykų atostogų.

Žuvusios yra: Miss Hilda Leh
man, Miss Elizaibeth Munyan, 
abidvi iš Columbus miesto;

Rusų “es-erų” vadas Chicagoj

VIKTORAS ČERNOVAS
pabėgęs iš sovietų Rusijos garsus rusų socialistų revoliucionie
rių vadas ir buvęs bolševikų išvaikyto Rusijos Steigiamojo Sei
mo pirmininkas. Chicagoje jis laikys eilę referatų apie sovietų 
Rusiją ir bolševizmą.

Černovas yra žymus rašytojas, ir šiomis dienomis “Naujie
nose” bus išspausdintas jo labai interesingas straipsnis apie 
istoringo Rusijos Steigiamojo Seimo sušaukimą ir jo išvaikymą.

Austrų pramoninkai 
graso darbininkams 
visuotinu lokautu
VIENA, Austrija, kovo 31. 

— Tarp Austrijos buržuazijos 
ir socialistų kilo aštrių kivirčių. 
To priežastis ibiivo ginčai tarp 
automobilių faibrikų savininkų 
ir darbininkų de>l algų. Auto
mobilių dailbininkaii dabar strei
kuoja, reikalaudami, kad jiems 
butų mokama pilna alga ir už 
trylika švenčių metuose.

Samdytojai, kuriuos remia 
visi Austrijos metalo pramo
ninkai, darbininkų reikalavimus 
griežtai atmetė, už tat dabar 
rengiasi streikuoti dar 90,(>()Q 
metalo įmonių darbininkų. Dar
bininkų reikalavimus remia so
cialistai.

Dabar samdytojai paskelbė, 
kad jei darbininkai neatsiimsią 
savo reikalavimų iki balandžio 
13 dienos, tai visame krašte 
busiąs paskelbtas lokautas 
išmetimas darbininkų iš darbo.

Meksikos sukilėliai 
skaudžiai sumušti

Kovoje ties Corralitos jie pra
rado 2,000 vyrų; jų vadas, 
gen. Esccbar, pabėgo

MEKSIKOS IMIIESTAS, kovo 
31. —iFederalinė Meksikos ka
riuomene, generolo Juano Al- 
mazano vedama, dviejų valan
dų batailijoje smarkiai sumušė 
besitraukiančio vyriausio suki
lėlių vado, generolo Gonzalo 
Escobaro jėgas. Mušis įvyko 
ties Corralitos, dvidešimt su 
viršum mylių į vakarus nuo 
Jimincz miesto, Ghihuahua val
stijoj.

Sukilėliai buvo priversti 'beg- 
ti netvarkoj, mūšio lauke pali
kę daug nukautų ir sužeistų.

Pats gen. Escobar, vadova
vęs sukilėliams, ir gen. Fram- 
cisco Urbalejo, buvęs Durango 
karo komendantas, pabėgo ne
laukę nė mūšio pabaigos, tuo 
tarpu kai kitos sukilėlių dalys, 
nežinodamos, inaftyd, ><aid jų

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

Texas & Pacific gele
žinkeliečių streikas 

atidėtas

Nenusistojęs oras; gali būt lie
taus ir sniego; šalčiau; stiprus 
mainąsis vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 43° F.

šiandie saulė teka 5:34, lei
džiasi 6:11. Mėnuo teka 1:00 
ryto.

DAiLLAS, Tcx., kovo 31. — 
Texas & Pacific geležinkelio 
darbininkų streikas, kuris turė
jo prasidėti kaip vakar rytą( 
tapo keturių didžiulių geležin
keliečių brolijų vadų dar su
laikytas. Į VVashingtoną tapo 
pasiųstas prašymas, kad prezi
dentas Hoover paskirtų tam tik
rą komisiją ginčams tarp ge
ležinkeliečių ir samdytojų iš
tirti.

Miss Ruth Lukens iš Marion ir 
Miss Ada Milchener iš Waynes- 
ville.

Automobilį vairavusi Miss 
Milchener, matyt, dėl stipraus 
rulko nepastebėjo prieky kelio 
pasisukimo ir tilto, ir dengtas 
jų automobilis nusirito 15 pėdų 
žemyn į patvinusį upelį.

Suėmė tris tariamus 
laivyno planų vagis
VICTORIA, B. C., kovo 31. 

— Atplaukusiame i čia garlai
vy Aorangi buvo areštuoti trys 
asmens — du vyrai ir viena 
moteriškė. Jie įtariami dėl pa
vogimo Australijoje laivyno 
paslapčių.

Vokiečių pacifistų- 
fašistų kautynės

GOERiLITZ, Vokietija, kovo 
31. — Fašistai puolė čia vienos 
pdeifistų (ttjjkos šalininkų) 
draugijos mitingą. Kilo stip
rios muštynės) per kurias kele
tas asmenų buvo skaudžiai su
žaloti. Policijos rezervams pa
galiau pavyko kautynes likvi
duoti.

ROCKY MOUNT, N. C., ko
vo 31. — Didelis gaisras su
naikino čia šešių aukštų Rieks 
viešbučio dalį. Nuostoliai sie
kia apie $500,000,

Francuzai nukovė daug 
afrikiečių Morokoj

PARYŽIUS, kovo 31. — Par
tizanų karas įMorokoj kilo iš 
naujo. Gaųji pranešimai sako, 
kad karingos morokiečių gimi
nės EI Ahio klony puolė fran- 
euzų pulkus. Po trijų dienų 
kautynių sukilėliai buvo atmu
šti. Daug jų buvo nukauta. 
Prancūzams ypačiai daug padė
jo jų karo aeroplanai.

U.M.W. nutarė remti 
streikuojančius III.

angliakasius
• - - ,

PEOR1A, 111., kovo 31.
Illinois United Mine Workers 
unijos konvencija nmtarė remti 
visais galimais budais streikuo
jančius šiaurinėj Illinois daly 
kasyklų darbininkus, vedančius 
kovą dėl algos su La Salio 
kauntės Carbon (Loal kompani
ja. Konvencija taria, kad jei 
kasyklų savininkai toje kovoj 
nuveiktų daibininkus, tai visa 
United Mine Workers unija 
Illinois valstijoj atsidurtų pa 
vėjuje.

La Salio kauntės Carbon Coal 
kompanija, kuri nepripažįsta 
United Mine Woukers unijos, 
padarė atskirą algų kontraktą 
su nauja angliakasių organiza
cija. Tąja sutartim algos nor
ma nustatyta mažesne nekaip 
$6.10 pagrindinės algos norma, 

kuri buvo praeitą rudeni kasyk
lų savininkų ir angliakasių at
stovų priimta Chicagos konfe
rencijoje.

Konferencija kaip vienu bal
su priėmė komisijos raportą, 
kuriuo pripažįstama unijos pir
mininko, llarry Fislnvick’o, 
nuopelnai jo pastangose laimė
ti kasyklų darbininkams naują 
didesnes algos normą. *

i

LIETUVOS ŽINIOS
Konfliktas Meno 
mokykloj Kaune
[Musų korespondento]

Meno mokykloje įvyko kon
fliktas tarp mokytojų ir moki
nių, kuris dar galutinai nebaig
tas.

Po keturių dienų nedarbo, 
kūriau buvo paskelbę visi Me
no mokyklos klausytojai, susi
rinko ir bendrasis skyrius, kaip 
buvo sutaręs, pradėjo dirbti. 

I Buvo atvykęs ir švietimo Mi- 
Inisiterijos specialių mokslų ta
rėjas.

Tarėjas patarė klausytojams 
normaliai dirbti ir su esamąja 
mokyklos tvarka susitaikinti, 
nes galinti būti uždaryta mo
kykla.

Aukštojo skyriaus klausyto
jai prašė Tarėją, kad jis ištar
dytų klausytojus ir leistų jiems 
dirbti, nes prie dabar esamų 
sąlygų, kuomet direktorius pri
vedė mokyklą prie visiškos ne
tvarkos ir neduoda Pedagogų 
Tarybai jos sutvarkyti, jie ne- 

! gali į mokyklą grįžti.
Be to, yra žinių, kad moky

klos direktorius Šklėrius paša
lintuosius skubiai pranešė Nau
jokų ėmimo komisijoms, kad 
tuo budu juos priverstų atsi
sakyti nuo streiko ir grįžtu mo
kyklon, o jei ne, tai kad pa
imtų juos kariuomenėn.

Tai atlikęs Meno mokyklos 
direktorius K. Šklerys dėl įvy
kusios jo vedamojoj įstaigoje 
netvarkos atsistatydino. Kaip 
teko patirti, švietimo ministe- 
ris K. škle.rio atsistatydinimą 
priėmė,

Nubaudė demon
strantus

Romos papa paskelbs 
naują encikliką

ROMA, kovo 31. — Papa Pi- 
jus XI jau yra paruošęs ir ne
trukus paskelbs naują encikli
ką katalikų pasauliui. Taja en
ciklika šventas tėvas nustato 
naują katalikų bažnyčios pozi
ciją santykiuose su tautomis ir 
partijomis po to, kai tapo pa
sirašyta taika ir konlkordatas 
su Italija.

Kauno karo komendantas už 
dalyvavimą demonstracijoje nu
baudė A. Suchodkj ir V. šu- 
manskaitę po 1,000 litų arlia 
po 2 men. kalėjimo.

Del anglių stokos mokyklos 
uždarytos

KLAIPĖDA. — Aukštesnės 
vidurinės ir liaudies mokyklos 
Klaipėdos mieste ilgą laiką dėl 
anglių stokos buvo uždarytos. 
Kadangi dabar yra atgabenta 
t ra nik indais užtektinai anglių, 
tai mokslas nuo kovo mčn. 11 
d, bus vėl tęsiamas.

vyriausi, vadai jau pabėgo, dar 
kurį laiką vis kovosi.

Gautais pranešimais šitame 
mūšy sukilėliai prarado dau
giau kaip 2,000 savo žmonių 
nukautais, sužeistais ir paim
tais į nelaisvę.

Bėgančius sukilėlius federa
linė gen. Almazano ‘kariuomenė 
įdurmu genasi.
Sukilėliai nušovę federalinį ae

roplaną
JUAiREZ, Ghihuahua, Meksi

ka, kovo 31. — Vietos sukilėlių 
štabas skelbia, kad Jimeneze, 
kuris yra sukilėlių bazė, tapęs 
nušautas federalinės kariuome
nes aeroplanas, atskridęs bom
barduoti sukilėlių.

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 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.
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Oda niežti?
Niežėjimą. taukiai yra 
pavojaus siariialas! No- 
kasyk. Tegul Severą’.
Neko sustabdys niežėjimą 
ir pašeibėa padaryti odą 
Svarią ir sveiką. Varto
kite prie pirmo ženklo 
odos Įdegimo Pasiklaus* 
kit savo aotieltininko.

Severąs
ESKO

Tarp Chicagos 
Lietuviiį

Cicero
die-

24 Mėnesiai

su “Birute” pasirodė šiame se
zone. Daktaro žmonos, ponios 
Lukrecijus rolę dainuos p. No
ra Gugicnė, 'kurios /vaidinimo 
tame veikale chicagiečiai dar 
iki šiol neužmiršta. Izabęlos, 
daktaro dukters, role tenka p. 
O. Biežienei. Onos, kvailins, 
bet sykiu gudresnes, negu jos 
ponai, tarnaitės rolę vaidins ir 
dainuos p. S. čerienė. Jauno 
Karlo rolėje pirmu sykiu prieš 
lietuvius pasirodys p. J. Sarse- 
vičius, kurio lyriškas tenoras 
ypatingai nustebins “Birutės” 
nuolatinę publikų. Dr. K. 
Kliauga apsiėmė pavirsti’ tam 
vakarui Į baisiai žiaurų policis- 
tą! O pp. J. Balanda ir A. Tva
ri jonas žada daug smagaus juo
ko suteikti 'dėžės nešėjus at
vaizduodami. Tiek tam kariui. 
Apie kitus dalykus, — kitą 
syk : Lukošius.

liorių bevertes knygos, taip 
greitai pasirodė draugijose, su
sirinkimuose ir grjčiose kolek
torių, iktiric eme maldauti: “Su
similėkite ant padegėlių”, ži
nau, l<ad iš ugnies negalima 
tyčiotis, nes kur ji įsigauna, 
lai viską sunaikina', neskiriant 
ne gyvas'ties. Bet negalima už
ginčyti nū to, kad atsiranda ir 
tokių gudruolių, kurie su ug
nimi mėgia ir fonių pakrėsti.

Kilęs tavorščių gazietoje gai
sras, pačių mekliorių aiškini
mu, turėjo tokių priežasčių: 
esą piktadariai norėję sunai
kinti proletarų spaustuvę; jie 
atėję nakčia ginkluoti šautu
vais ir uždegę. Bet jei tikėli 
tuo aiškinimu, tai reikia pasa
kyti, kad tų piktadarių butą la
bai žioplų: matoibe, jie aitūjo 
naikinti proletarui 'spaustuvęs 
bet spaustuvėis mašinų jie visai 
nelietė, tik uždegė knygas, ku
rios jau ir patiems tavorščiams 
prastai kvėpė, nes tos knygos 
didžiumoj buvo Trockio i? apie 
Trockį; o ikada dabar Trockis 
lapo išmestas iš komunistų ro
jaus, lai ir jo knygos pasidarė 
ne kam vertos.

Dabar klausimas: kas buvo

tik valstybinei operai Paryžiu
je, bet taip pat ir kitoms priva
tinėms operoms.

Ši opera dabar gastroliuoja 
Europoj, o rudenį rengiasi at
lankyti Suvienytas Valstybe^ 
Labai butų miela turėti progos 
išgirsti musų artistą-dainininka, 
p. Kiprą Petrauską, šioje pusė
je okeano, pasididžiuoti ir pasi
gerėti nors* valandėlę tuo, kuo 
Europa gėrisi jau per daugel 
metų.

Dirigentu minėtų operų buvo 
p. Emil Cooper, kuris šį sezoną 
su dideliu pasisekimu dirigavo 
kelis Lietuvos Valstybinės Ope
ros vaidinimus. Tas reiškia, kad 
Lietuvos Opera stovi irgi ant 
augšto artistinio laipsnio, jei to
ki pasauliniai, muzikos autorite
tai, kaip p. Cooper, diriguoja 
tenai kaip svečiai.

tie piktadariai? Kai kas abejo
ja, kad bene bus jie tie patys, 
kurie Jeffersone agurkų prival
gę visame pasaulyje revoliuci
jas kėlė. Nes doleriai laibai 
reikalingi, o iš kur jų gausi: 
Mat, Jeffcrsono alyvų kalne 
jau biznio nebegalima daryti, 
aukos mainieriams baduoliams, 
visokiems fondams ir f bude
liams išsisėmusius ir nebeplau
kė, ir dar, kaip girdėti, tai net 
skebiriių algų darbininkams ne
bebuvo iš ko mokėti. Ot pik
tadariai ir sumanė proletarų 
spaustuvę sunaikinti.

Padegėlių vardu dabar vėl 
bus galima žmonelius mulkinti. 
Ir ve dabar, Ikur įtik nepasisuk
si, tuoj užgirsti 
“Susimilėkit

sunkiai uždirbtus jų centus, 
ale tų aukų, kaip mažai, taip 
mažai.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

i

Specialistas rydyme chroniškų ir nauju 11- 
fij. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas Ificgzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir Jei aft apsi
ima! u jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino lAegzaminavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blrd., netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

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

nuo 10 rrtf? ’ki 1 po pietų.

Antradienį, balandžio 2 
na, čia bus kai kurių miestelio 
valdininkų rinkiipai. Rinks 
miesto truslisą, Justice of the 
Peace, konstabelį, viešojo kny
gyno direktorių, parko distrik- 
lo komisionierius.

I

I Cicero Lietuvių Republikonų
Del išmokėjimo

apšildymo |j,]ju|,as remia senąją repuHiko-Namų i 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St. 

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

nų partiją. Jisai niefko bendra 
neturi su vadinamu Citizens’ 
partija, kuri taipjau stato sa
vo kandidatus.

(Minėtoms anksčiau valdvie- 
tėms kandidatų, kuriuos remia 
Lietuvių Republikonų kliubas, 
tarpe yra ir vienais lietuvis. Ji
sai kandidatas Puiblic Library 
direktoriaus vietai. Tai yra p. 
Jonas Pocius, 
męs ir
seni Cicero gyventojai, 
gerai

Iš Muzikos Pasaulio Susimilėkite ant 
padegėlių

Radios
Pasirinkimas

c/fįfyedU
Majestic, 8 tūbų, dynamic speake- 
ris, už

$137.50

Brunstvick, 7 lubų su viskuo,

$95
Freshman. 7 tūbų, už

$69
Attvater Kent, 8 tūbų, už

$83

už

Jisai yra čia gi- 
čia augęs. Jo tėvai — 

visiems 
Rep.žinomi.

Bridgeportas
Naujas biznis Bridgepoite

Mildos trobesy, kur seniau 
buvo Milda Pharmacv, šešta- 
dienį tapo atidarytas pulruimis. 
Pulruimis randasi adresu 3138 
So. Halsted St. Tame pačiame 
trobesyje, adresu 3110 S. Hal
sted, kaip žinoma, yra vienin
telis Bridgeporte šiuo laiku 
lietuvių teatras Milda Thealre. 
Trobesio ir teatro savininkas 

i yra p. Šatkauskas.
Minėtų aukščiau puiruiniį 

atidarė du lietuviai — Vens ta
vas ir 
patyrę 
Seniau 
vėliau

Daukšas. , Jie jau yra 
tame biznyje žmonės, 

turėjo bizni Northsidėje, 
Bridgeporte — prie 35- 
ves. Pulruimio biznis iš

pirmos dienos pradėjo nti gvė
rai. Gali būti, kad netolimoj 
ateityje reikės praplatinti vie
lą ir įdėti daugiau stalų.Reporteris.
Ką matė ir nugirdo 

Reporteris

Kipro Petrausko triumfas 
rusų operoje Paryžiuje

Rašo Nota susi-
leda-

gyvenančius prie

zino- 
ypač 
žmo- 

>l;des-

malda'vima: 
ant padegėlių?”

ar ilgai seksis tas 
ant padegėliu,”

Bet kažin, 
“Susi m i lėk i t 
Ar neatsitiks taip, kaip Fara
ono sapne, kad septynios “ku- 
dos” karvės prarijo septynias 
riebiąsias? Bet vis tiek, šios 
prarijusios pasiliko tokios pat 
kudos. Ar neatsitiks taip ir su 
musų meklioriais. Komunistai 
visokių Inimibuigų yra pridarę, 
kad tik iškaulinus iš žmonelių

20

Mes užlaikome Itovvard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

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

Tel. Bouievard 4705

Vis daugiau žmonių dėmėsi, 
kaip ilgai bolševikai laikys 
Maskvos ambasados Bridgępor- 
te langus užkaltus. Ir jau ne 
vienas »yra klausęs Reporterio, 
ar jis nežinąs kada langai taps 
atidaryti.

\Vell, Reporteris teiravosi vie
nur ir kitur. Jis nieko tikro 
nesužinojo. Bet viena informa
cija pasirodė jam įdomi, būtent 
ši: esą, 
langai 
tu su

komisarų ambasados 
busiantys atidaryti kar- 
Pasaulinc Paroda Chica-

705

z nori, gali tikėti šiomis

Velvet 
Fiat 
Balta 

Maleva
$1.69

Galionas

Lcad 100 svarųDutch Boy White 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną.
Stiprios 6 pėdų kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
•1111 Rockwell Street 

Lafayette 4G89

Kas 
informacijomis, o kas nerfori, lai 
neliki.

simu.

Reporteris tiktai pasa- 
jisai nugirdo tuo ’klau- 

Reporteris.

“Bailaus daktaro” 
solistai

“Birutės” stalomoj 21 balan
džio Eigbt Street teatre komiš- 

Bailus daktaras” 
bus

kes operos 
vaidinime solistų sąstatas 
beveik visai naujas, kaip 
buvo pirmame tos operos 
statyme prieš koletų metų, 
ti daktarą dabar dainuos 
Jakavičius, kuris taip gražiai

pa-

Gyvenant (Lietuvoje, tur būt 
visiems mums buvo paprastas 
dalykas girdėti prašymą: 
milėkite ant padegėlių, 

Kasdien skaitau visokių mu- mušiu, pavargėlių ir tp. 
zikos žinių iš įvairių pasaulio tokie gamtos nuskriausti 
kraštų, bet kuomet jos neliečia nes dažnai aplankydavo 
lietuvių, tai į jas žiūriu, kaip i didesnius sodžius ir šiaip 
paprastą įvykį kasdieniniam ęy- nes,
venim-e. Bet ar galite Įsivaizduo- nių kelių, 
ti kaip labai nudžiugau, kai 
skaitydama “Musical Courier” 
žinią, iš Paryžiaus, rodos dides
nėm ir aiškesnėm raidėm už vi
sas kitas tame straipsnyje, pa
mačiau vardą musų artisto-dai- 
nininko KIPRO PETRAUSKO. 
Ir skaitau, kad tarp kitų Rusų 
Operos vaidinimų, p. Petrauskas 
dalyvavo Snieguročkoje ir Knia- 
z? Ignore su didžiausiu pasise
kimu, o ypatingai kaipo Caras 
Snieguročkoje.

j Korespondentas rašo, kad visi 
vaidinimai buvo ‘Tarė gems of 
perfection”, ir kad jie turėtų 
būti pavyzdžiu ir pamoka ne

Bet negalima užginčyti ir to, 
kad buvo ir tokių žmonių, ku
rie padegėlio vardą naudojo 
tam, kad pasipelnius svetimo 
darbo vaisiais ,ar todėl, kad 
buvo apsileidę, arba kuriais ki
tais sumetimais. Turiu prisi
pažinti, kad ir mano giminaitis 
Lietuvoje, nors ir buvo gamtos 
apdovanotas aukštu ugiu ir, 
tvirtu sudėjimu, bet barzda ir 
ilgais plaukais apsileidęs važi
nėdavo padegėliu, nežiūrint to, 
jogei turėjo sklypai žemes.

Ale ve, lietuviškų padegėlių 
atsirado ir Ghicagoje, ir kai 
tiktai apdegė kemunisitų mek-

AR JUMS REIKIA PINIGU? 
1-2 ir 3M0RGIČIAMS 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

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

i— - T"" •J"*""1 J ■’---------’-----
Tėmykite

1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir ceriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Rooeevelt 8500

Darbai ne žodžiai

skrybelę arba kepurę. Musų krautuvėj* 
'rasite pilna pasirinkimų nauju pavasa
rinių Pertis Bros, kepurių ir skrybėlių. 
Šios kepurės ir skrybėlės yra naujų pa
vasarinių madų ir matcriolo. Kepurių 
kainos nuo $1.95 iki $2.45. Skrybėlių 
kainos nuo $1.95 iki $6.50. Krautuvė 
atdara nedėlioj iki 12:30 po pietų.

BARNEY PETKA’S

2TAH

MEN’S FURNISHING
4171 Archer Avė., netoli Richmoiul St

Su Ženkleliu reiškia gerumą
SSSB

' f

NAUJIENŲ SPAUSTUVĘYRA TIKRAI DARBŲ REKOR
DAS, ATSIEK IMU IR FAKTŲ, O 

'NE ŽODŽIŲ IR POLITIŠKŲ PRI
ŽADŲ. šis pagerinimų ir progre
so rekordas yra rezultatas Alder- 
mano Hartnett nenuilstančio pasiry
žimo ir širdingo intereso i savo 
war<ių ir jo žmones, ir yra tikras 
parodymas ko bus galima laukti iš 
jo jeigu jis bus vėl išrinkta Į Al- 
dermanus.

Aldermanas Hartnett gimė 12- 
tame tvardė liepos 22 diena, 1897 
metais, 
pradinę 
Institutą, 
vas kūdikio.

Washlenaw Avenue.
tvardo ir su- 
ir interesus.

Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kiturJis užbaigė Šv. 

mokyklų ir De
Jis yru vedęs

Jis gyvena

Agnieškos 
La Šalie 

ir yra tc- 
prie 3516 

Jis yra

Aldermano Bryan Harnett 
kordas yra rekordas darbų, o 
žodžių. Todėl kad jis yra pil 
nenuilstančios 
jasi 12-tu 
pirmus pagerinimus 
per daugeli metų 
kurie artimai liečia kiekvienų Vy
rų, Moterį ir Vaikų visam vvarde.

Jis yra išgavęs naujų Thomas 
Kelly High School.

Jo iniciatyva dabar yra statomas 
naujas ugniagesiams namas 
Archer ir ■ Sacramento gatvių, 
ris kainuos $102,000.00.

Jis yra energiškai rėmęs bylų 
darymui California gatvės 
49-tos gatvės, su rezultatu, 
darbas ant šio didelio 
prasidės -šių metu liepos

! Kada šis darbas bus užbaigtas, Ca
lifornia gatvė eis be pertraukos iki 
73-čios gatvės.

Jis yra pateikęs bylų dėl pakėli
mo Sante Fe Railroad begiu prie 
Archer ir 47-tos gatvių. Ta byla 
yra dabar svarstoma bėgių pakėli
mo komiteto ir yra užtikrinta, kad 
bus priimta.
Aldermanas Hartnett supranta, 
kad gatvės turi būti šviesios ir to
dėl pasirūpino, kad net 7000 dau
giau šviesų buvo įvesta šiame war- 
(le. Aklei manas Harnett visuomet 
rūpinosi alėjų padėtimi.

Visuose klausimuose miesto Ta
ryboje jis visuomet elgėsi ,suly no
ru 12-to wardo žmonių, wardo rei
kalai ir gerovė Chicagos mieste. JO 
REKORDAS KAIPO ALDERMANO

Padėkite kryžiuką [x] sale jo vajdo kaip 
žemiau nurodyta ,

Rinkinių Dienoje, — Balandžio 2 dienų, 
1929 metais

Brayn Hartnett

ne 
nas 

energijos ir įdomau- 
vvardu, jis yra, gavęs 

12-tam wardui 
- pagerinimus

prie 
ku-

ati- 
prie 
kad 

pagerinimo 
mėnesį.

jis buvo ko
mi rūsio P.

Pavieto iždi-

rekomenduo
siu organi-

So.
užaugęs Į vyrų šiame 
pranta wardo reikalus

Per vienuolikų metų 
f i de nei a 1 u s sek re to ri u s 
J. Carr, buvusio Cook 
ninko.

Jis buvo vienbalsiai 
jamas dėl išrinkimo 
zacijų.

12-to Wardo Reguliarės Demokra
tinės Organizacijos.

12-to Wardo Reguliarinės Nacio- 
nalės Republikonų Organizacijos 
(Deneen Grupės),

12-to Wardo Liberty Pag. Kliu- 
bo,

Municipal Votors League,
Miesto Apsaugos Komisijos,
Vokiečių — American Piliečių Ly

gos,
Union
12-to

Kliubo,
12-lę

nų Kliubo,
Moteių Miesto
Šv. Petro ir 

Kliubo,
90% Heiser’io 

nų indorsuoja ir 
nett.

Labor,
Wardo

Wardo

Lietuvių

Lietuvių

Kliubo, 
Povilo

Demokratų

Republiko-

Demokratų

Procinkto Kapito- 
gyvai rems Hart-

c

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos. 
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

Kai Jums ar jusy draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės i šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausi^

1 739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL
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KOPŪSTŲ SRIUBA

Paimk nedidelę galvelę cauli- 
flower ir virk % vai. kvortoj 
vandens. Pridek sutarkuotą svo
gūną ir kuomet kopūstai gerai 
išvirs, nupilk vandenį į kitą 
puoduką; pripilk saldžios Sme
tonos, patirštintos miltais ir 
dėk truputį sviesto ir duok sy
kį užvirti. Paduok karštą. Prieš 
paduosiąnt stalan sutrupink 
cauliflower ir įdėk kiekvienam 
lekštėn. Paduok krekėsus kar
tu.

AVIENA IR KLECKELIAI

11sv. avienos nuo šonkau
liu — nuo krutinės.

2 svogūnu, sukapok
6 mažas morkvas, sukapok.
Petruškų
11/2 puoduko miltų
2 šaukštuku baking pauderio
1 kiaušinis

Gana pieno dėl tešlos 
Druskos, pipirų, vandens. 
Supiaustyk jaunos avelės mė

są į mažus šmotukus. Nulupk 
skurelę ir užpylus 5 puodukus 
šalto vandens užvirk ant mažos 
ugnies, tegul verda 20 minutų. 
Nuimk nuo ugnies, padėk į šalį, 
tegul pastovi per naktį. Kitą 
dieną nuimk taukus, perkošk ir 
laidyk vandenį, kuriame virė 
aviena. Sudėk mėsą į molinį 
puoduką, uždėk svogūnus ir 
morkvas, apiberk miltais, drus
ka ir pipirais. Dėk taip eilėmis 
pakol visą suvartosi. Sumaišyk 
šaukštą miltų su vienu puodu
ku vandenio, kuriame virė avie
na ir dupk užvirti. Apdenk 
bliudą ir virk pečiuje 90 minu
tų pakol mėsa bus minkšta.

Persijok keletą sykių miltus 
su baking pauderiu ir druska. 
Pridėk kiaušinio trynių ir gana 
pieno, kad padaryti gerą tešlą. 
Užkaisk likusį vandenį, kuriame

virei avieną, kaip užvirs, sudėk 
su šaukštu tešlą ir uždengus 

| tampriai virk 25 minutes. Iš- 
imk mėsą iš pečiaus, sudėk ant 
vidurio torielio, su šaukštu iš
imk kleckelius, apdėk aplink ir 
apiberk viską sukapotam Petraš
kom. Paduok karštą.

de. Sudėk salmoną, bet nuimk 
skurelę ir išrink kauliukus ir 
nusunk alyvą ir vandenį. Mai
šyk su šakute pakol žuvis išsi
skirstys. Ištrink sviestą su 
miltais ir prieskoniais ir pridėk 
prie žuvies. Paduok karštą su 
bulvėm.

SENOS MADOS KORNBIF 
MIŠINYS ORANDŽIŲ PYRAGAIČIAI

MADOS.

2577 — Graži, madni sukenelė. Galima siūdinti iš šilko arba batisto. 
Sukirptos mieros 16 ir 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš Naujienos Pattem Dept
nurodytų pavyzdžių, prašom© iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Ualstad St.. Chicago. III.

1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd) No .......... ........
Mieros..........................  per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

i/2 kvortos virto kornbif
1 kvortą šviežiai išvirtų bul

vių.
Pieno
1 mažas svogūnas
3 šaukštai sviesto
Druskos ir pipirų.
Sumaišyk kartu bulves ir mė

są ir svogūnus ir sumalk. Jeigu 
bus tiršta, pridėk dauginus pie
no. Ištepk sviestu molinį puo
dą, sudėk mišinį, apdėk sviestu 
ir kepk pečiuje. Paduok karštą. 
Prie mėsos gali paduoti baltą 
dažalą, padarytą iš pieno, svies
to ir miltų; ir jeigu kam tinka, 
gali pridėti tomatų.

ŽIRNIAI IR NAUJOS BULVĖS

Nuplauk ir nuvalyk špinakų 
lapus ir virk mažame vandeny 
iki truputį sušus. Smulkiai su
kapok, pridėk sviesto, druskos, 
pipirų; išmaišyk ir sudėk į pa
plokščią molinį arba stiklinį 
bliudą. Padaryk 6 duobeles ir 
kiekvienon įmušk po kiaušinį. 
Padėk pečiun ir kepk pakol kiau
šiniai sukietės. Paduok karštus.

’/2 puoduko sviesto
1 puoduką cukraus
1/2 citrinos, sutarkuok hiobelį 
*/2 orandžio nutarkuok luobelį 

arba nutarkuok vieno orandžio 
luobelį.

puoduko orandžių sunkos
1 kiaušinis, išplaktas, balty

mai ir tryniai kartu
% kvortos miltų
3 šaukštai baking pauderio 

truputį druskos.
Ištrink sviestą su cukrum, 

kad butų kaip tiršta smetona. 
Sudėk nutarkuotas luobeles ir 
kiaušinį ir viską kartu vėl ge
rai išmaišyk. Supilk orandžių 
sunką. Paskui sudėk persijo
tus miltus su druska ir baking 
pauderiu. Sukimšk tešlą ir pa
dėk ledaunėn, tegul pastovi 2 
valandas. Iškočiok plonai, iš
plauk su tam tikru prietaisu py
ragaičius, apiberk su cukrum ir 
kepk karštame pečiuje 10 minu
tų.

Sudėk likusius miltus persijotus 
keletą sykių su “baking pau
deriu” ir druska. Supilk esenci
jas citrinų, orandžių ir vanili- 
ją. Supilk pusę mišinio ant 
formos išklotos popierių ir su
ženklink tešlą į ketvirtainius 
dalis. Ant vidurio kiekvienos 
ketvirtinės dalies, užberk suka
potų vyšnių. Uždėk likusią teš
lą ant ryžių. Kepk ne labai karš
tame pečiuje 30 arba 35 minu
tes. Išimk iš pečiaus, ir kaip 
atšals, supiaustyk į ketvirtai
nius šmotus.

Išplak smetona ir į ją sudėk 
pusę sutrupintų saldainių. Per
leisk saldainius per malamą ma
šinėlę, kurioj sumali mėsą. Su
dėk smetona ant kiekvieno 
šmotuko ir apiberk likusius su
trupintus saldainius.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

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

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd St.

Skelbimai Naujiei.^e 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

i Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS

ŽVINIAI IR NAUJOS BULVĖS

20 nedidelių, jaunų bulvių
1 didelį keną žalių žirnių, arba 

tiek pat šviežių žirnių.
Išvirk bulves sūdytame van

deny, užkaisk žirnius ir duok 
užvirti. Sumaišyk su nusunk- 
tom bulvėm. Padaryk dažalą ir 
1 puoduko gero pieno, sviesto 
ir miltų ir užpilk ant žirnių 
ir bulvių. Sumaišyk ir sudėk 
bliudan. Apiberk su kapotom 
petruškom ir paduok stalan.-

MIšINYS Iš SALMONO

1 sv. kena salmon žuvies
4 puodukai pieno
4 šaukštai sviesto
4 šaukštai miltų
1 šaukštukas selerų druskos 
truputį saldžiųjų pipirų 
Užvirk pieną dvigubame puo-

KAS TAI? ATSPĖK!
J4 puoduko sviesto
1 puoduką cukraus
4 kiaušinių tryniai

' 2 puoduku gerųjų miltų
1/2 puodukai pieno
2 šaukštuku baking pauderio 
1/8 šaukštuko druskos
14 šaukštuko citrinų ekstrak

to
(4 šaukštuko vanilijos eks

trakto
14 šaukštuko orandžių eks

trakto
į4 puoduko vyšnių iš buteliu

ko
1 puodukas saldžios, tirštos 

Smetonos
% migdolų arba peanut 

“brittle” (sutrupintų saldainių).
Ištrink sviestą. Pripilk cukrų 

ir vėl gerai ištrink. Išplak try
nius taip gerai, kad jie butų, 
kaip tiršta Smetona ir sudėk 
prie pirmojo mišinio. Sudėk 1 */2 
puoduko miltų (prie pirmojo 
mišinio) pamainydama su pie
nu. Viską kartu gerai išplak.

Moderniška Šeimininkė
\

Pasižiūrėkite kaip ši moderniška šeimininkė viską laiko tvarkoj. 
Net smagu į ją žiūrėti, kaip tvarkiai ir švariai ji rengia valgį. 
Švarumas nieko ne kainuoja. Dolerių ne reikia, tik truputį kan
trumo ir darbo. Kiekviena šeimininkė, ypatingai ta ,kuri pra
deda šeimininkauti turėtų gerai įsižiūrėti į šį paveikslėlį. Sy
kį atėjus į teisingą kelią, sunku paskui bus nuklysti į šuntakius...

TUBBY How Very Considerate.

Relieve Goughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

Ali drujgist*—35o and 65c) ari and tubea. 
» Cinldrea’e Mutterole(miiderform)3Sc.

Better than a Mustard Plaster

■MM ^•*‘**0* CFeenamint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 

, Soknis Tik 
Mėtos _

Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri j Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Bed. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halstcd St. Chicago, III.

Telephone Victory 1266

Gyvenimo Dumble
Apysaka iš Realio Amerikos 

Lietuvių Gyvenimo

Paraše S. E. Vitaitis.

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama
tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 
žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

l

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

'įotuk
For Cuts and Wounds

Apsisaagokit ažsikritimo! 
Gydykit kožną žaizda ar
ba įsibržžimą s« iiao ne
nuodijančia antiseptika. 
Zonite ažmaia bakterijas. 
Ir iigydo.

..

MOKYKLOS NURSM 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 

TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukėteenėe mo- 
■ kykloe merginoms apie aeme- 
(niną higieną, patyrusi dUtrik- 
to nur*ė pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia nllaikyti sistemą norma

liame stovyje. Normalia mank- 
^ttinimas Ir dieta turi būt vai- 
įtojama. Esant reikalui yra 
^naudinga vartoti nujol, nes jis 
. nekenkia sveikatai. Ypatingai 
1 merginoms yra momentų, kuo- 

met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukėtą kiek
vieną vakarą. Joe nepadarys

I nesmagumo.”
Nujol galit vartoti nefiu- 

rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS
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FEDERANTŲ VADAS 
VARNIUOSE

versti dabartinę vyriausybę 
ir pasiuntė juos Lietuvon. 
Del to ,8 asm., buvę pasiūlyta 
apleisti Rytų Prūsijos terito
riją, o 22 persikelti Vokieti
jos gilumon, bet ir tas dėl 
šalčių negalėjo būti j vykdyta. 
Tokiu budu, suėmimas nepa
sitvirtina.”
Vadinasi, Prūsų valdžia elgia

si žmoniškiau su Lietuvos ko
munistais, negu Rusijos komu
nistinė valdžia su Trockiu ir jo 
pasekėjais.

pasirašo: “Kryžiaus Latras”.
, Ar tai redaktoriaus išpažin
tis?

“NAUJIENOS” LIETU
VOJE

Metams________
Pusei met« _____
Trims minėdami
Pinigus reikia eii 

Orderiu kartu su v

RUSIJOS DEMOKRATIJOS VADAS

Chicagoje dabar lankosi didžiosios rusų liaudies 
partijos, Socialistų Revoliucionierių, vadas — Viktoras 
Černovas. i

Jei ne bolševikiškas perversmas, Černovas šiandie 
veikiausia butų Rusijos demokratinės respublikos prem
jeras arba prezidentas. 1918 m. pradžioje, kai susirinko 
pirmas Rusijos seimas, išrinktas visuotinu balsavimu, 
Viktorui Černovui teko garbė užimti to seimo pirminin
ko vietų. . d

Valdžią tuomet, deja, jau turėjo savo rankose bol
ševikai. Lenino partija buvo padariusi ginkluotą per
versmu lapkričio (pagal senąjį kalendorių: spalių) mė
nesyje 11)17 m., ir ji pavartojo visą savo galią tam, kad 
i įteigiamąjį Seimą praeitų kiek galint daugiau bolše- 
vikų. Bet Rusijos liaudis milžiniška dauguma balsų pa
rodė savo pasitikėjimą socialistais, ir St. Seime skaitlin
giausioj! frakcija buvo socialistai revoliucionieriai, ku
riems vadovavo Černovas.

Neturėdami pakankamai savo jėgų paimti kontrolę 
Seime, bolševikai atskėlė nuo socialistų revoliucionierių 
“kairįjį” sparną ir vieną žymesniųjų jo atstovų, Mari
ją Spiridonovą, pastatė kandidatu į St. Seimo pirminin
kus. Tečiaus ir tai negelbėjo. Bolševikai kartu su “kai
riaisiais” es-erais surinko Seime tik apie 150 balsų, o 
Černovo partija kartu su menševikais-socialdemokra- 
tais turėjo apie 250 balsų. Tuo budu Černovas patapo 
St. Seimo pirmininku.

Bet posėdis, kuriame buvo išrinktas Černovas, buvo 
pirmas ir paskutinis demokratinio Rusijos parlamento 
posėdis. Leninas, pralaimėjęs balsavime, pasišaukė pa- 
gelbon ginkluotą jėgą, f St. Seimo rumus įėjo su šautu
vais rankose matrosai ir liepė atstovams nešdintis lauk. 
Seimas buvo suspėjęs tik priimti žemės reformos įstaty
mą ir keletą trumpų nutarimų apie Rusijos susitvarky
mo pamatus — ir turėjo išsiskirstyti.

Nuo to laiko Leninas ir kiti bolševikų “mokslinin
kai” ėmė skelbti, kad parlamentai ir visuotinas balsavi
mas tai — “atgyvenę buržuazijos prietarai”, ir pasiro
dė, kad yra nemaža naivių žmonių pasaulyje, kurie pa
tikėjo, jogei tai esanti naujausia ir revoliucingiausia

Lietuvos darbo federacijos 
vadas, p. Ambrozaitis, kaip pra
neša Vokietijos spauda, tapo su
areštuotas ir išsiųstas šešiems 
mėnesiams, į Varnius už tai, kad 
federantų suvažiavime, kuris 
neseniai įvyko Kaune, jisai ašt
riai kritikavo tautininkų vy
riausybę.

Federantai, kaip žinoma, po 
perversmo ilgą laiką rėmė tau
tininkus ir dalyvavo jų valdžio
je. Kuomet kitos dvi krikščio
nių partijos — krikščionys de
mokratai ir ūkininkų sąjuriga — 
susipyko su Voldemaru ir pasi
traukė iš vyriausybės, tai fede
rantai dar vis laikėsi “opozicijo
je” (ir prie valstybinių ėdžių). 
To dūliai tarpe pačių federantų 
kilo didelių kivirčų ir jie suski-L
lo. Mažuma, vadovaujama Rau- Prohibicija Europoj 
linaičio, perėjo į opoziciją; o _ t_ .___
dauguma, vadovaujama Ambro- Į skirtingi keliai. —Danijos eks

perimentas. — Svaigalų bran
gumas. — Girtavimo suma
žėjimas. — Kontrabanda. — 
Suomijos 10,000 salų. —But- 
legerystė ir automobiliai. —— 

Receptų komedija. — Suomi
joj nesunku gauti degtinės.

ESAMA VISOKIŲ 
RAŠYTOJŲ

jau
To

So. Bostono “Darbininke’ 
ir latrai pradėjo rašinėti, 
laikraščio pereito penktadienio 
laidoje po vedamuoju straipsniu

Vienas musų skaitytojas Tau
ragėje rašo redakcijai:

‘Malonėčiau padėkoti, kaipo 
‘Naujienų’ skaitytojas, ger
biamai Redakcijai už ‘Naujie
nas’. Tik gaila, kad ne visus 
numerius tegauna, ir negali
ma žinoti, kur jie prapuola”. 
Kada Lietuvos valdžia paliaus 

trukdžiusi amerikiečių laikraš
čių siuntimą Lietuvon? Vokieti
jos valdžia netrukdo, Lenkijos 
valdžia netrukdo — tik savoj 
“tautiškoji” valdžia yra tokia 
“mielaširdinga”!

1. ............ ! ! '! ■...................... ......................

<

i Apie Įvairius #

bal- 
tie,

vie-

•Verta priminti, kad bolševikai patį spalio-lapkričio 
perversmą darė neva dėl to, kad laikinoji Kerenskio 
valdžia atidėliojusi rinkimus į St. Seimą, neleisdama 
darbininkams ir valstiečiams laisvai pareikšti savo va
lią. Girdi, remkite mus: mes tuojaus sušauksime visos 
liaudies išrinktuosius atstovus ir tegu jie nusprendžia 
Rusijos likimą!

Net ir tam Lenino pareiškime, kuris buvo paskelb
tas išvaikant St. Seimą, bolševikai dar žadėjo įvykinti 
naujus, “teisingesnius” rinkimus ir St. Seimą vėl su
šaukti.

Bet šitą savo prižadą jie sulaužė. Per vienuoliką 
metų bolševikų partijos vadų klika valdė milžinišką Ru
siją be seimo, be visuotino balsavimo. Vietoje seimo jie 
įsteigė “sovietų sistemą”, kurioje renkant atstovus 
suojama rankų pakėlimu ir “balsavimo” teisę turi 
kuriems bolševikai teikiasi ją duoti.

Nors seniai Rusijoje nebėra nė vienos laisvos
šos organizacijos; nors visi socialistinių partijų vadai 
tapo išžudyti, sugrusti į kalėjimus arba ištremti į užsie
nius; nors jokių kitų laikraščių ir knygų sovietų despo
tijoje negalima leisti, išimant tik bolševikiškus, — te
čiaus, jeigu šiandie tenai įvyktų visuotini rinkimai, tai 
beveik nėra jokios abejonės, kad bolševikai butų vėl su
mušti taip pat, kaip 1918 m. Nei Leninas, nei jo įpėdi
niai dar nė vieną kartą neįrodė, kad jiems pritaria dau
guma žmonių. Priešingai, valdančios bolševikų frakcijos 
žiauri kova su visokioms opozicijoms savo partijoje lei
džia manyt, kad dabartinei bolševikų valdžiai kažin ar 
pritaria net ir dauguma pačių komunistų.

O komunistai Rusijoje nesudaro vieno nuošimčio 
visų Sovietų Sąjungos gyventojų!

Taigi teisėtas Rusijos liaudies vadas yra ne Stali
nas ir ne tie, kurie varžosi su juo dėl valdžios, bet — 
Viktoras Černovas, vienintelio Rusijos demokratinio 
parlamento pirmininkas. Mes tikime, kad nebetoli tas 
laikas, kuomet jo vadovaujamoji Rusijos demokratija 
paims į savo rankas krašto vairą ir milžiniška rytų Eu
ropos respublikų sąjunga stos į eilę su kitomis demo
kratinėmis pasaulio respublikomis.

< /

zaičio, dirbo bendrai su valdžia 
ir kovojo prieš buvusius savo 
draugus ir globėjus, krikščionis.

Bet pagaliau teko ir Ambro- 
zjiicJio frakcijai susikirsti su 
tautininkais. Ir kaip tik jisai 
smarkiau pakedeno Voldemaro 
politiką, tai atsidūrė koncentra
cijos stovykloje, kur kitąsyk 
krikščionių valdžia buvo patup-l Šiaurinėj Europoj, kaip žinia, 
džiusi patį Voldemarą. | yra keturios valstybės, — Dani

ja, Švedija, Norvegija ir Suomi
ja. Visose tose valstybėse da
bar daroma savo rųšies ekspe
rimentas su prohibicija. Tačiau 
prohibicija ten vykdoma ne vie- 

Prašydamas Vokietijos vai- nodai Kitaip sakant, prie vie- 
džios leidimo apsigyventi Vokie- no jr -paįįes tikslo einama 
tijoje, Leonas Trockis įteikė skirtingais keliais.
jai pei savo advokatą paleiski- Danija faktinai neturi prohi- 
mą, kuriame jisai sako, kad bieijos. Ten žmogus gali grti, 
vienintelis jo tikslas gyvenant kiek jam patipka> nenusiženg. 
Vokietijoje busiąs gydytis ii damas jokiems įstatymams. Vie- 
kad «j°kla piopaganda jisai ne- nok nepaprastai aukštas akčy- 
užsiimsiąs. Be ko kita liockisLag an|. svaįgaių žymiai suma- 
savo pareiškime nurodo, kad žino girtavima tarp Danijos 
jau 1926 m. jisai buvęs Bei lyne, Lmonjyt Įdomu pastebėti ir tą 
kur jį gydę tiys daktarai. faktą, jog valdžia visai neturė- 

fai pasirodo, kad gandai apie LQ gajvoj blaivybės klausimą,
- 19 .^kuomet R padidino akčyžą. Tai 
---------- a ji dar- i-jk i-uo tikslu, kad turė- 
buvo ne be|jus daugjau pajamų. Vienok 

netiesioginiu bildu ji atsiekė ge
resnių rezultatų, negu, sakysi
me, Suomija, kur tapo įvesta 
visiška prohibicija.

Danijoj, ku^'niekas nedrau
džia gerti, žmonės geria degtinę 
mažomis čarkutėmis; Švedijoj, 
kur svaigalų pardavinėjimas 
yra aprubežiuotas, degtinė yra 
geriama iš* vyno stiklų, o Suo
mijoj, kur svaigalų pardavinė
jimas yra griežtai drhudžiamas, 
žmonės maukia degtinę iš alaus 
stiklų.

Aukštas svaigalų akčyžas yra 
pasaulinio karo pasėka. 1917 
m. Danijoj pasireiškė maisto 
trukumas. Valdžia neapribo
tam laikui uždraudė gaminti ir 
pardavinėti svaigalus. Ta pro
hibicija tęsėsi tik vieną menesį. 
Po to ji tapo panaikinta. Val
džia ledo pardavinėti svaigalus, 
uždedama ant jų aukštą akčyžą.

Po trumpo prohibicijos laiko- 
tąrpio bravorams vėl buvo leis
ta gaminti degtinę ir alų. Ta
čiau metinė svaigalų produkci
ja neturėjo prašokti 2,000,000 

Prieš kiek laiko buvo praneš-1 litrų. Bet kadangi girtavimas 
žymiai sumažėjo, tai faktinai 
Danijoj svaigalų nėra pagami
nama nei tiek, kiek valdžios 
yra leidžiama. Sakysime, pei 
pereitus metus Danijos svaiga
lų produkcija siekė tik 1,900,- 
000 litrų.

Juo gėrimas Danijoj yra stip
resnis, tuo daugiau reikia mo
kėti akčyžo. Mėgiamiausias da
nų gėrimas yra akvavitas. Už 
mažiau nei litrą to gėrimo ak
čyžo reikia mokėti $1.35. Vieno 
litro buteliui vyno akčyžo ten
ka $1.60, o litrui šampano — 
$2.00. Akčyžas ant alaus paly
ginti yra labai mažas.

Prieš karą burnelė degtinės 
danui kainavo ♦ apie pustrečio 
cento; už 25 centus jis gauda
vo jos visą butelį. Restorau- 
nuošė ir kavinėse prie kiekvie
no valgio čarkulę degtinės duo-

TROCKIS BUVO 1926 
METAIS BERLYNE

Trockio buvimą Berlyne i 
kuriuos savo laiku buvo minėta 
ir “Naujienose”) 
pamato.

RUTKUS VĖL RENGIASI 
PATAPT LEIDĖJU

K.’Rutkus, kuris p. J. O. Sir
vydo socialistavimo laikais, iš
leido keletą populerių brošiūrė
lių socialistinio turinio, dabar 
vėl ketina pradėt leist knygutes. 
Jų krypsnys busiąs anti-kleri- 
kalinio ir anti-fašistinio turinio. 
Pirmutinė brošiuraitė busianti 
parašyta tokia tema: “Kunigai 
nukryževojo Lietuvą tarp dvie
jų latrų.”

Bet bėda su Butkum ta, kad, 
smerkdamas priespaudą, jisai 
užtaria bolševikišką diktatūrą 
ir kartu su komunistais niekina 
demokratijos šaliniiikus. Taip 
bent jisai elgėsi Brooklyne tuoj 
po fašistiško Lietuvos pervers
mo.

LIETUVOS EMIGRANTAI 
PRŪSUOSE NEBUVO 

SUIMTI

ta telegrafu iš Berlyno, kad 
Prūsų vyriausybė suėmusi Lie
tuvos emigrantus ir padėjusi 
juos į koncentracijos stovyklą. 
“Naujienos” išreiškė abejojimą 
apie žinios teisingumą, bet kar
tu pasakė, kad, jeigu vokiečių 
valdžia taip pasielgė su 
grantais, tai jos elgesys 
peiktinas.

Pasirodo tečiaus, kad tas 
nešimas neatitinka tiesą,

L. žinios” rašo taip:
“Rytų Prūsijoj yra apie 30 

Lietuvos emigrantų, kurių 
dauguma komunistai. Vietinė 
valdžia kaltina juo^tuo, kad 
jie blogai išnaudojo ąavo ap
sigyvenimo teisę ir agituoja 
ir prieš Vokietijos ir prieš 
Lietuvos vyriausybes. Įsikūrę 
savo spaustuvę, jie išleido ei
lę atsišaukimų ragindami nu-

emi-
yra

pra
neš

davo dykai. Dabar už burne
lę degtinės danas turi mokėti 
nuo 20 iki 30 centų, o už bu
telį— $1.60.

Pirmiau butelis importuotos 
brendęs kainuodavo 80 centų, o 
dabar apie keturis kartus tiek. 
Degtines butelį prieš 1917 m. 
buvo galima gauti už 75 centus, 
o dabar reikia mokėti apie ke
turis dolerius. Nieko tad nėra 
nuostabaus, kad girtavimas žy
miai sumažėjo. Prieš karų danai 
išgerdavo 12,000,000 litrų svai
galų per metus, o dabar neišge
ria nei 2,000,000 litrų.

Tuo pačiu laiku padidėjo val
stybės įplaukos. 1917—18 m. 
valstybes pajamos už svaigalus 
sudarė 17,700,000 kronų (maž
daug $5,000,000), o 1926-27 • m. 
jos pašoko iki 33,000,000 kro
nų, nežiūrint to, kad svaigalų 
produkcija sumažėjo šešis kar
tus.

Per metus Danijoj konfiskuo
jama nuo 30,000 iki 50,000 litrų 
kontrabandos keliu atgabentų 
svaigalų. Bet tie svaigalai vy
riausia yra skiriami Suomijai, 
Norvegjai ir Švedija. ,šiaip but
legeriavimas Danijoj yra visai 
mažai teprasiplatinęs.

Dabar pažiūrėkime sus dedasi 
Suomijoj, kur yra įvesta visiš
ka prohibicija. Prie Suomijos 
pakraščių randasi daugybe salų 
ir saliukių,—viso gal per 10,000. 
Tos saliukės yra tikras rojus 
butlegeriams, kurie gabena deg
tinę iš Vokietijos ir Estijos. 
Suomijoj, kaip ir Amerikoj, ei
na aitri kova tarp “slapiųjų” ir 
“sausųjų”. Bet ir,“sausieji” tu
ri pripažinti tą faktą, jog nuo 
1919 m. kada įėjo į galią pro
hibicija, butlegeriavimas pasi
darė stambi pramone. Į Suomi
ją daugiausia yra įvežama pa
prasto alkoholio 96% stiprumo.

Prohibicijos
siog sako, jog tas įstatymas 
nėra vertas nei 
Apskaičiuojama, kad per metus 
kontrabandos keliu į Suomi jų 
yra įvežama nuo penkių iki de
šimties milionų litrų 
žinoma, nėra jokios 
įrodyti tų skaičių 
Suomių' butlegeriai
žinių iš savo darbuotės nepa
duoda. Tačiau apytikriam ap
skaičiavimui yra kitas būdas. 
Pavyzdžiui, 1927 m. valdžios 
agentai ir policija konfiskavo 
775,000 litrų svaigalų. Prohibi
cijos oponentai sako, jog dau
gių daugiausia konfiskuojama 
yra apie 10 ar 15 nuošimčių ne
legaliai įvežamo alkoholio. Na, 
o tai reiškia, jog keli milionai 
litrų svaigalų pasiekia savo ti
kslą.

Butlegeriavimas pasidarė la
bai pelningas biznis. Daugelis 
žmonių, kurie pirma užsiėmė 
žuvavimu ir žemdirbyste, išvirto 
butlegeriais. Su Vokietijos 
ir Estijos šmugelninkais jie su
ėjo į labai artimą kontaktą. 
Vokiečiai ir estai pristato alko
holį i salas, o suomių butlege
riai nuveža jį kur reikia.

Butlegeriavimo pradžioj ypač 
svarbią rolę lošė automobilis. 
Importavimas automobilių iš 
Amerikos žymiai padidėjo. Pa-

sirodė, jog prie importo padi
dėjimo vyriausia prisidėjo but
legeriai, kurie pradėjo alkoholį 
važinėti automobiliais. Tai bu
vo labai paranku. Bet valdžia 
sugadino tą biznį: ji pradėjo 
butlegerių automobilius konfis
kuoti. Per pastaruosius metus 
Suomijoj sparčiai ėmė augti 
prohibicijos įstatymui nusikal
tusių skaičius. , 1922 m. tos rų
šies nusikaltėlių buvo 17,000, o 
1927 m. jų skaičius pašoko iki 
24,000. Padidėjo taip pat areš
tai už girtavimą. 1923 m. už 
girtavimą buvo areštuota 56,- 
000 žmonių, o 1927 m.—87,000.

Prohibicijos pradžioje prak
tiškai nebuvo galima gauti nei 
lašo alkoholio, nesulaužant įsta
tymo. Bet suomių valdžia greit 
atsidūrė keblioj padėtyj. Ang
lija, Francija, Ispanija ir Por
tugalija, iš kur prieš 1919 m. 
Suomija importavo daug vyno 
ir kitų likerių, pradėjo daryti 
spaudimą. Kad išvengti nesusi
pratimų, valdžia išleido patvar
kymą, kuriuo einant tapo lega
lizuota iš tų šalių importuotus 
svaigalus pardavinėti aptiekose 
kaipo w vaistus. Suomių aptie- 
koriai tuoj pradėjo daryti mil
žinišką biznį iš svaigalų. Re
ceptai degtinei ir vynui ėmė 
plaukti tūkstančiais. Atrodė, jog 
dauguma Suomijos gyventojų 
ėmė sirgti tokiomis ligomis, 

kurių be degtines ir vyno ne
galima pagydyti.

Trumpu laiku aptiekose par
duodamų svaigalų kiekis nepa
prastai padidėjo, pasiekė vie
ną. trečdalį to, kas buvo par
duodama prieš prohibiciją viso
se smuklėse ir kavinėse. Kuo
met valdžia pradėjo^ griežčiau 
prižiūrėti receptų rašymą svai
galų gavimui, tai aptiekose biz
nis kiek sumažėjo. Bet jis ir 
šiandien tebėra pusėtinai dide
lis.

Kaip ten nebūtų, sako T. R. 
Ybarra, bet kiekvienas keliau
ninkas, kuriam teko aplankyti 
Suomiją, žino gerai, jog ten nė
ra jokios bėdos gauti svaigalų. 
Be to, nėra reikalo kreiptis su 
receptu į aptieką, kuomet ka
vinės patarnautojas, pastebėjęs 
svečio nepasitenkinimą alumi, 
pakugžda jam į ausį:

“GaJ nęrite stiklą degtinės?”
—K. A.

Pirmadienis, balan. 1, ^929

Kas bus po tūkstan
čio metų

Nesenai laikraščiai pranešė, 
kad vienas Amerikos išradėjas, 
Robert Kandit, išgalvojęs milži
nišką raketą, kurioje manąs pa
siekti Venerą (Aušrinę). Vene
ra, besisukdama aplink saulę, 
arčiausia nuo žemės būna 42 
milijonų kilometrų atstume.

Kitas mokslininkas, Austrijos 
profesorius Heft, ieško būdų 
pasiekti mėnulį, kuris vidutiniš
kai yra 384 tūkstančiai kilo
metrų atstume nuo žemės.

Daug yra mokslininkų, kurie 
deda pastangas — įgyvendinti 
savo svajones—pasiekti nors ar
timiausias planetas. Ar tai ka
da nors įvyks, dabar pasakyti 
sunku.

Vienas vokiečių mokslininkas 
nesenai išleido knygą, kurioje, 
pasiremdamas moksliškais dar
bais, pranašauja, kas bus už ke
lių šimtų metų.

Audros ir revoliucijos, jo nuo
mone, tęsis iki 1940 metų. Po 
to visame pasaulyje prasidėsiąs 
gerbūvis. Pranašaujamo naujo 
pasaulinio karo nebusią. Aps
kritai, dvidešimtame amžiuje 
busit} tik nežymus kivirčai, nes 
naujai iši’andami ginklai, duojos 

ir elektros mašinos padarysią 
karų, negalimu.

oponentai tie-

išėsto kiaušinio.

svaigalų, 
galimybės 

tikrumą, 
statistinių

Skaitytojų Balsai
► «

Blogi laikai
Prezidento rinkimai jau pra

ėjo ir žiemą pasibaigė, bet dar
bininkų būklė nei kiek nepage
rėjo. Metai atgal visi kalbėjo, 
kad blogi metai esą dėl to, kad 
naujas prezidentas yra renka
mas. Bet jau turime ir naują 
prezidentą, o nežiūrint to, vis
kas pasiliko po senovei. Darbi
ninkų klasė nieko gera negali 
tikėtis.

Mes matome, kad visų šalių 
kapitalistai rūpinasi apsiginkla
vimu, o ne darbininkų reikalais. 
Jie didina laivynus, gamina 
naujus orlaivius. Vadinasi, 
rengiasi prie karo. O karo metu 
metu juk darbininkai daugiau
sia turi nukentėti.

Tuo tarpu fabrikuose darbi
ninkai yra aršiausia išnaudoja
mi. Jie gauna tokiais algas, 
kad negali su šeimynomis pra
gyventi. Kur tik galima, darb
daviai samdo moteris ir vai
kus, kurie pavaduoja vyrus. 
Tad daugelis vyrų netenka dar
bo ir vaikšto nuo vienos dirbtu
ves prie kitos, negalėdami jo
kio darbo gauti. Pavyzdžiui, 
Clevelanęle yra tik kelios dirbtu
vės, kur darbai kiek geriau ei
na, bet jos visuomet aplipusios 
darbininkais, kaip musėmis, 
dauguma kurių yra pasirengę 
už 40-45 centus per valandą 
dirbt. Ir kol darbininkai nesu
sipras, tai vargu galima tikėtis 
geresnių laikų.—J. S. Jarus.

Rusija, be kraujo ir revoliu- 
sijų, atsisakysianti nuo komu
nizmo ir 1987 metais busianti 
įsteigta Pan-Europos (visų Eu
ropos valstybių) sąjunga. Jung
tinės Amerikos Valstybės busią 
galingiausia ir turtingiausia pa
saulio valstyybė, į kurią įeisią 
Kanada, Meksika ,Vidurinės 
Amerikos valstybės ir Austra
lija. Afrikos in lindijos kolo
nijos atgausią laisvę.

Ši aplinkybė duos pagrindą 
įsteigti Jungtinę viso pasaulio 
valstyybę, kuri busianti įkurta 
po tūkstančio metų. Visos val
stybės busią respublikos; mo
narchijos nebus. Visų valsty
bių prezidentai rinksią, penkiems 
metams vyriausią prezidentą.

Iki 1960 metų proletariatas 
pamažu išnyksiąs. Aukštas te
chnikos išsivystymas pašalins 
skurdą ir vargą. 1940 metais 
visur busią įvestos dvi poilsio 
dienos.

Technikos išsivystymas ženg
siąs dideliais žingsniais pirmyn. 
2000 metais mašinų jėga pasiek
sianti keturių milijardų arklio 
jėgų. 2200 metais susisiekimo 
pramonės tiek patobulėsią, kad 
visą žemės rutulį galima busią 
apvažiuoti per 24 valandas. Dar
bininkai ir valdininkai poilsio 
dienomis galėsią, daryti ekskur
sijas į įvairias pasaulio šalis ir 
savaitės pradžioje grįžti prie 
darbo.

Vienas mokslininkas išrasiąs 
prietaisą saulės spinduliams iš
naudoti. Sutelktų į krūvų spin
dulių pagelba galima busią nak
timis apšviesti didžiausius mies
tus.

Dvidešimto šimtmečio vidu
ryje prasidėsią bandymai pa
siekti tam tikromis raketomis 
artimaiusias planetas. 1960 m. 
orlaiviai jau galėsią pakilti 200 
kilometrų nuo žemės, šimtme
čio pabaigoje kelionė i mėnulį 
nepavyksianti: raketa grįž į že
mę, bet žmonės joje žus. Susi
siekimas tarp žemės ir mėnulio 
prasidėsiąs tik 2700 metais.

Pranašavimai drąsus, bet taip 
sparčiai gyvenimui žengiant pir
myn, tikėtini.

..GALĖS FOTOGRAFUOTI Iš
TOLO

JAU atėjo “Kultūros” No.
2. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai

Kalifornijoj padarytas foto
grafijos aparatas, kuriuo gali
ma fotografuoti daiktus esan
čius net už mylios tolumo, ši
tas aparatas bus labai naudin
gas kinemotografijai, nes juo 
galima bus fotografuoti iš ne
pavojingos fotografui vietos 
grobuonims žvėris, jų medžiok 
lę ir pan. Kaip tas prietaisas 
įtaisytas, laikoma paslapty.
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Tarp Chicagos
_ _ Lietuvių j
Pas komunistus

mei, visi nubudusiais veidais nu- 
lydėjome karstą į Lietuvių Tau
tiškas kapines. Apstojusių kars- 

! tą palydovų būreliui kapinėse 
pasakė po gražią prakalbėlę Dr. 
Graičunas, Dr. Dovidonis li-etu- 

■ viškai ir vienas man nepažįsta
mas vyras angliškai. —L.

Pas komunistus vienybė Roseland
Už darbininkus jie užstoja, 
Vienas kitam kailį vanoja. 
Visas/pulkas stailiniečių 
Atakuoja trockiečius, 
O trockiečiai nežiūri — 
IhiodW ką tik naguos turi: 
Vieni kitus atakuoja, 
Lazdoms, plytoms kritikuoja 
TaiĮ> problemas riša, 
Peilį už kalnieriaus kiša. 
Tai tavorščiai proletarai, 
Apsišvietę kaip barbarai, 
Vieni kitus peiliais piausto — 
'lai jau tikri kanibalai. 
Nori jie pasaulį valdyti 
Vieni kitiems akis badyti — 
Na, ir bukim jų draugai, 
Lazdų gausim mes už tai.

Pustapėdis,

Prašvyto mano akys

akys

‘M'idkusijois” plavyjkulsios, |jve- 
tainė buvusi pilnutėlė; ir buk 
ten bolševikai parodę, jog jie 
esą kultūringesni už kitus žmo
nes. Tai tikras progresas, 
tikra apšvieta, tikra kultūra — 
bent “apšviestųjų” (bolševi
kų) supratimu!

Aš dar nesu apsišvietęs tiek, 
kad galėčiau pasakyti, ar bol- 

kulturingesni už 
Žinau tik 

įrodymų 
Andriulis, 

Petronis
Jukelis gyrė save įvairiais

važiuojant ir ėmė vytis. Bet de
tektyvų autas užgavo gatvėjta- 
rį ir ačiū tam banditai pabėgo.

Roseland. — T.iet. Scenos Mylėto
jų Ratelio susirinkimas bus utarnin- 
ke, balandžio 2 d., Strumilo svet. 
Bus išduoda atskaita paskutinio va
karo. Visi kviečiami susirinkti.

— Valdyba.

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Bridgeportas
Sugrįžo iš atostogų p. Elias, 

Universal State Banko pre
zidentas.

Penktadienio popieti sugrįžo 
iš atostogų p. Elias, Universal 
State Banko prezidentas. P-nas 
Elias, jų duktė ir sūnūs buvo 
išvažiavę į Floridą ir praleido 
ten daugiau, kaip mėnesį laiko. 
Daugiausia laiko jie praleido 
Miami, Florida. Bet aplanke 
ir kitus miestus ir ten viešėjo.

šeštadienį p. Elias jau buvo 
Universal State banke ir vėl į- 
sigilino į savo, kaip banko pre
zidento, pareigas. Report.

Laidotuvės
Praeitų penktadienį apie 3

Dabai’, kadangi mano 
jau prašvito, esu ir aš apsišvie
tęs. Ir nepyksiu, jei ir mane 
Iškaitysite j bolševikų eiles. 
Mat, kaip tamsuolis, aš ma
niau, jog visi esame progresy
viai, nes visi tikime į progresą. 
Bet dabar, įsišyentęs į apšvies
tųjų eiles, aš suprantu, kad 
vien tikėjimas į progresą nepa
daro tam tikinčius žmones pro
gresyviais. Tikrais progresy
viais yra tik tie, kurie gerina 
prastus dalykus. O bolševikai, 
matau, prastus dalykus gerina, 
štai pavyzdžiai:

Kuomet bolševikai pamatė, 
kad jų raudonas biznis eina po 
šimts pypkių, tai jie sumanė 
sudaryti visą jomarką, idant 
pardavus savo raudoną s taką ir 
luomi pagerinus savo biznį. Na, 
ir garsino tą jomarką net kele
tą mėnesių savo gazietoj ir da- 

: tindami ir mėtydami pakvieti
mo lapelius po visą Koselandą 
ir apielinkes. Taip pagarsinus, 
štai ka “Vilnis” No. 63 sakė: 
“Diskusijas rengia progresy
viai — ryšy su tomis diskusi
jomis dabar yra sujudęs visas 
Roselandas. Visi rengiasi jo
se dalyvauti. — Išrodo todėl, 
kad Strumilos svetainė bus pil
na pilnutėlė.” Na, jeigu jau į. 
tokį ilgą ir platų garsinimą žmo-1 
nės neatsilieptų, tai jie butų 
gryni tamsuoliai — tikri atža
gareiviai.

Jomarkas atėjo — atėjo ir 
žmonės tik ne visi. Tie, į 
kurie ten buvo, žiurėjo vie-

ševikai yra 
kitus žmones, ar ne. 
tiek, kad be jokių 
faktais bolševikai 
Šarki imas, Pakaušis, 
ir
gražiais ir iškilmingais žodžiais 
net aps laižydami; o kitus kei-

me savo jomarke. Pagaliaus, 
paaiškino buk iš lietuvių nesą 
nė gerų biznierių, nė profesio
nalų, bet kad esą keli geri gro- 
soriai (Pakaušis yra groseris). 
Ir jeigu tokis elgęsis reprezen
tuoja kultūrą, tai čia suminė
ti “tūzai” yra ibcgalo kultūrin
ei.

Tas mažas būrelis žmonių su
sidėjo daugiausiai iš komunis
tų, suvažiavusių iš kitų kolo
nijų, ir jie butų girdėję dau
giau “kultūros” iš savo “lyde
rių,” bet “provokatorius” Kar
čius savo klausimais, kaip tai: 
“Kodėl jus bijote prisipažinti, 
jog esate bolševikai, bet vadi
nate save progresyviais? Įro
dykite faktais, kas 
puldinėja?” ir lt., 
tuos “lyderius” ant 
jie uždarė jomarką.

Bet šį nepavykusį jomarką 
.bolše'yijkid flada (pagerinti — 
kitu, geresniu jomarku. ^Tai 
tikri progresyviai.

Roseland ietis.

jumis už- 
sunervino 
tiek, kad

Holdup autų daliij 
krautuvėj

šeši banditai padarė hcldapą 
N?w England kompanijos autų 
dalių krautuvė/, 849-855 Wash- 
ington boulevard. Detektyvą 
skvadas pastebėjo banditus nu-

PRANEŠIMAI
“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 

Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno. —Birutė

M. Juozavito Koncertas, balandžio 
3 d., 1929 m., .Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 8:15 vai. vak, 
Po koncerto šokiai.

Bilietai galima gauti:
Naujienose, 
Universal State Bank. 
Metropolitan State Bank. 
Lietuvos Knygyne 
W. J. Stankūno Studijoj

♦ Rakštis Aptiekoj
Dalens Aptiekoj
M. Kiras ofise «
Sandaroj

ir pas birutiečius.

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, kocertą ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d., Spaulding svetainėj, 
prie Spaulding ir North Avė.

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti, kad nepakenktum Vieni kitiems.

— Komitetas.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks balan
džio 2 d., 8 vai. vak., Mąrk White 
Sųuare Park Assembly Hali, ant 29 
ir So. Haltsed St., Malonėkite visi 
laiku būti ir už praeitus metus už
vilktas duokles užsimokėti.

A. Žala genas, prot. ra'Št.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
u s q patarnavimas 

laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich 
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarnai 
vimaa teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

REAL estate 
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Universal Restaurant
Musų vi r t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai LA T-'T' i* 
primena mainytis 

valgius
A. A. NORKUS.

750 West ................

I

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G.
LIETUVIS SPĘCIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: dabar randasi

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

vai. po pietų susirinkome prie nas į kitą ir į kuone tuščią sve- 
I)r. M. T. Strikobo namų. Už | tainę, kaip į kolkį lauką, ir šyp- 
kokio pusvalanžio po trečios vai. 
tapo išneštas iš daktaro buto 
nedidelis karstas, kuriame buvo 
dieną prie tai mirusios Striko- 
bų dukters kūnas. Strikobų ne
laimei užjausti ir jų dukterį į 
kapines palydėti suvažiavo apie 
25 automobiliai, jų tarpe žymi 
dalis lietuvių gydytojų.

Užjausdami Strikolių nelai- girdami savo

sojosi, nes buvo žadėta pilnutė
lė svetaine žmonių. O jų bu
vo tik apie vieną šimtelį — 
šimtelis svetainėj, kurioj net še
ši šimtai žmonių tilpsta! Blo
gas dalykas. Keikia jis gerinti. 
Taigi, sekančią dieną bolševi
kai, kaip tikri progresyviai, tą 
blogą dalyką pagerino — pasi

imk

BŪTKUS
UNDERTĄKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161
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Naujienų Ekskursija
Lietuvon

Šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau
ti į Lietuvą aplankymui savo giminių ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekskursiją 

Gegužio 22 d., 1929

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

von ir norite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuo- 
jaus į “Naujienas” ir paveskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
nius musų pranešimus.
Taipgi parduodame laivakortes ir ant visų kitų laivų

1739 So. Halsted St Chicago, III

ONA KAMINSKIENĖ 
po tėvais Valenčiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 31 dieną, 11:30 valandų 
ryte, 1929 m., sulaukus 53 m. 
amžiaus, gimus Degučių kai
me, Mariampolės parap. Ame- 
merikoj išgyveno 30 metų. Pa- • 
liko (lideliame nuliudime vyras 
Kazimieras, 5 sūnus — Juoza
pas, Jurgis, Pranas, Edvardas 
ir Edvinas, ir 5 dukterys — 
Elzbieta, Marijona, Ona, Mag
dalena ir Genovaitė. Kūnas 
pašarvotas randasi 1453 West 
Roosevelt Road (buv. 12th St.)

Laidotuvės įvyks seredoj, 
balandžio 3 dieną, 9 vai. i^le 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Onos Kamins
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Simai ir Dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus Co., Tel. Canal 
3161.

ALBINAS AMBROZAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 28 dieną, 5 valandą 
pietų, “ '
metų 
Ko j. 
dime 
ciškų ir vieną brolį 
gimines. Runas 
randasi 735 W. 21

Laidotuvės įvyks 
balandžio 3-čią dieną, <8:30 vai. 
iš ryto iš namų Į Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Albino Ambro- 
zaičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame;
Motina, Tėvas, Brolis ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7582.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balaamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančiu ypatų ir turiu 20 me
tu 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

J. F. RADZIUS
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:

8238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės •

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.

GYDO

Rez. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

--------o—-

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street 
n

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Ave< 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359^ S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenie 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3348 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenae 

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ♦

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avc., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
VALANDOS:

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

Telefonas Canal D464

DR. HERZMAN
' — Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th StM netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomię nuo 9 iki 12 ryto

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 5950

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Lcavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6 

\^<iknrais
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 

PėtnyČios.

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde'Park 3395

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

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

/

Lietuviai Gydytojai JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 960U

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
^kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei* 

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

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

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

po 
sulaukęs 12 

gimęs Chica-

tėvą Fran- 
Juozapą ir 
pašarvotas, 
Place.
trečiadieny

.1929 m
amžiaus,
Paliko dideliame nuliu- 

motiną Oną,

Kūnas
z Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman At
Tel. Prospect 3525.

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
A K U š E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenuc

Phone
Hegilock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatmept ir mag- 

ItlnviLnia iv*

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

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

Namų telefonas' Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

DR. S. A. BRENZA Specialistas moteriškų, vyriškų, 
k-'* vaikų ir visų chroniškų ligų

0-1-10 I • n°Qn tu- o.onv Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v. H t
4608 South Ashland Avenue: valandos: 1—-3 po pietų, 7—8 vak.

Netoli 4Gth St. Chicago, 111. Nedėliomis ir šventad, 10- 12 dieną
t . , .... n • •. t -

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Rahdolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St.
Hemlock 4080

Telefonas Boulevard 1939

Phone Franklin. 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

3315 So. Halsted Street
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Pašautas kunigas
Italas, Guatno Menna, 55 me

tų, kurpius, gyvenęs 737 So. 
Robey St., susitiko gatvėj su 
kunigu Charles E. Erkenswick, 
dvasios šventos vokiečių katali
kų bažnyčios klebonu. Kunigas 
ėjo iš bažnyčios. Prie jo pri
siartino Menna laikydamas 
konvertą rankoj. Menna užkal
bino kunigą. Tasai ištiesė ran
ką paimti konvertą. Tuomet 
Menna iššovė tris kartus į ku
nigą, 
ną
akies, 
sveiks, 
tačiaus 
kai jis
du sūnus—vienas 18 metų, o ki
tas 19—buvo areštuoti pirm
poros savaičių ir kaltinami, kad 
jie apvogę 14 bažnyčių, jų tar
pe tą, kurioj kunigavo Erkens- 
wick.

Ehvood Parke. Conti už-1 boję, kad einate pro šalį tam
sių alėjų.

Gausus parodymas gražnii te
atre arba kitokiose pasilinksmi
nimų vietose visuomet yra pa
gunda holdaperiui. Daugelį va
dinamųjų “koridorių” holdapų 

įgalima paskirti šiai prižasčiai.
Padėkite Chicagos policijos 

departamentui apsaugoti jus, 
turėdami omenėje aukščiau duo
tus patarimus.

Taip kalba policijos komisio- 
nierius, William F. Russell, šios 
savaitės biuletene.

Avė, 
tiko piktadarį savo namų skie
pe. Galvažudys pabėgo.

vyras pa 
vėlavo vakarienei

Kadangi jos vyras sugrįžęs 
ketvirtadienio vakarą vėlai va
karienei, tai p-nia Dorothy Mor- 
rison, 23 metų, 3046 VVilton 
Avė, nusišovė. Morrisonų du 
kūdikiai—2 ir 5 metų—miego
jo gretimam kambary tuo lai
ku, kai įvyko nelaime.

1,300 kalinių perkelti 
naujan kalėjiman

■ I I ■i

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
S ....... .....

Business Service
Biznio Patarnavimas

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

Statom naujus ir taisom senus 
namus, pon ius, garažus. Prieinama 
prekė visiems. Darbas garantuoja
mas.

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutų už $20. Jus tik 
turite parūpinti materijų. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

Financial
Finansai-Paskoloa

Radios

Dvi kulkos pataikė į šo- 
o viena aukščiau dešinės 

Kunigas vargiai bepa- 
Menna pabėgo. Vėliau 
jį sugavo detektyvai, 

lipo gatvekarin. Menna

Perkelti į naują pavieto ka
lėjimą, prie California ir 26-tos 
gatvės, 1,300 kalinių. Jie atvež
ta čia iš senojo kalėjimo (prie 
Dearborn ir Austin gatvių) ba
sais. Juos palydėjo daugybė 
pojicininkų. Naujas kalėjimas 
pastatyti kaštavo pavietui $7,- 
500,000.

Laikas Malevoti o-

Jūsų saugumui

Namus

t
Mes darėm bandymus su maleva, 

kuri iki šiol visus musų kostumerius 
užganėdindavo. Musu ta maleva da*

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitų vietų ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Nauja subdivisija

M. E. Malkin Sons, Ine., 
atidarė ofisą adresu 134 North 
La Šalie St. ši kompanija ope
ravo teritorijoj į vakarus nuo 
VVestern Avė. ir į pietus nuo 
95-tos gatvės jau keletą, metų. 
Paskutiniuoju laiku kompanija 
įgijo plotą žemės 77 ir pusės 
akerių prie pietryčių kampo 

‘ Dariem Avė. ir 95-tos gatvės. 
Tas žemės plotas bus išdalin
tas į biznio ir rezidencijų lo
tus. Lotų pardavimas prasidės 

mėnesio, 
iš 40 
bulva- 
95-tos 
biznio

apie 1 dieną liepos 
Plotas žemės, susidedąs 
akerių, esąs prie Austin 
ro pietvakarių kampo ir 
gatvės, bus išdalintas į
ir rezidencijų lotus ir bus pra
dėtas pardavinėti tuojaus. P-s 
C. A. Inman, buvęs seniau že
mės ir taksų agentas Chicago 
& Western Ind. gelžkeliui, o 
taipgi Beit gelžkeliui Chicagoje, 
tapo paskirtas kaip generalis 
šios naujos subdivizijos parda
vimų manadžeris vidurmiesČio 
ofise. Gi Beverly Hills ofisas 
randasi prie 95-tos gatvės ir 
VVestern Avė.

Illinois valstijos bankai
Giruodžio 31 dieną, 1928 me

tų, 1,328 bankai Illinois valsti
joj priskaitė turto $2,860,- 
801.47. ši suma buvo $96,- 
030,114.10 didesnė, negu Illinois 
bankų turtas 31 dieną gruodžio 
1927 m. Taip sako pranešimas, 
kurį išleido Illinois Chamber of 
Commerce.

Pačioje Chicagoje 191 
depozitų suma paaugo į 
metus $85,000,000.

banku 
vienus

Produkcija nevalyto petro- 
leumo sausio mėnesį 1929 metų 
Illinois valstijoj buvo 506,000 
bačkų; gi sausio mėnesį 1928 
metų produkcija petroleumo čia 
buvo 510,(MM) bačkų.

Sausio mėnesį 1929 metų 
Illinois valstijoj iškasta anglies 
7,214,000 tonų, kuomet gruo
džio mėnesį 1928 metais ang
lies buvo iškasta 6,070,000 to
nų.

Vadinamos Public Utilities 
dirbtuvės sausio mėnesį 1929 
metais išdirbo 685,258 kilova- 
tus-valandas elektros arba 16 
nuošimčių daugiau, negu tą pa
tį mėnesį 1928 metais.

Nesuranda kongres 
mano

Kongresmanas M. A. Michael- 
son (chicagietis) tapo įtartas 
nusikaltimu prohibicijos įstaty
mui. Jo reikalauta būti teisme 
Jacksonvilleje, Florida. Bet iki 
sekmadienio Suvienyti! Valstijų 
maršalas negalėjo surasti jo.

Nušautas italas
Piktadaris nušovė italą Set- 

timio Conti, 45 metų, 2330—74

' Paskolos suteikiama 
j viens, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ONTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

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

$2.00 į savaite $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329
-------O---- —

c.

MES esame seniausi Radio patar
navimo bendrovė Chicagoj. Jeigu 
jus gausite dėl musų 4 darbus, mes 
duosime jums patarnavimų dovanai. 
Šauk mus tik dėl radio patarnavimo 
— Ravenswood 6355. MORRLSON 
RADIO SERVICE.

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

20 GERŲ Superhet. Standard iš
dirbinio radio receiving setų net po 
$5 ir augš. Autorizuoti pardavėjai 
visoj šaly žinomų naujų modelių 
Taipjau radio aptarnavimas.

DUMKE RADIO CO., 
1618 Hovvard Street, 

Sheldrake 7004

Exchang e—M a i n a i____
MAINYSIU savo namą į lai- 

mą su staku arba be stako 
nepaisau apielinl 
riams norintiems 
proga, atsišaukite 
Valaitis, 919 W.
Chicago, III.

ės. Parme
namo, gera 
pas: C. K. 

35th Street,

Real Estate For Sale 
Namai-Žeinė Pardavimui

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jtenis savi

ninku vieno iš daugelio musų augš- 
tos klesos 5 kambarių murinės bun- 
galovv. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidurmiesČio. Atva- 
žuok: 4445 So. Roman Avė., Tel. 
Virginia 2417.

Chicagiečiai, kuriems tenka 
pasirodyti gatvėse vėlai vakare 
arba naktį, turi vengti menkai 
apšviestų gatvių kiek galėdami. 
Tamsa yra tylusis pėstininko 
arba automobilisto bandito ben-|bar yra dar patobulinta ir mos par- 
i duosime geresnį tavora už tų pačių
uras« kainą ir užlikrinam jus, kad busite

Nesinešiokite daugiau pinigu, užganėdinti musu nauja ir pagerin- 
.... .... ’ ,. ‘ ta maleva.negu būtinai reikalinga, ypatin- Tą maleva yra malonesnių ir gra- 

gai nesinešiokite jų daug po žesnių spalvų. |
... , i Atsilankykit tuojau i musų krauto, kai sutemsta. Eidami, veng- tuvę ir nusipirkit musų naujos įlin

kite eiti pievomis arba tuščio- ievos.
mis vietomis. A. J. Kareiva Son.

Noras sutaupinti keletą mo- 4 r07 Q w rl
mentų lako gali kaštuoti jums 4do7 b. VvOOU bt.

. . . . . Tel. Yarda 3850ne tik brangenybes, bet ir gy-  
vaši į, Visuomet bukite sargy- *

dabar

l
Ar Nori Būti Biznyje?

PINIGŲ VISAI NEBEIKI A
Nereikia Experience

Tamsta nelauk ilgai, nes
yra proga atdara. Pašauk mane ar
ba ateik ypatiškai, o aš tamstai pa
aiškinsiu ir tamsta į trumpą laiką 
busi business man (ar lady) ir bu
si independent, nes nėra limit į ši
tą biznį. Uždarbis nuo $5000-$10000 
ar daugiau į metus, tai mažiausią 
jei tamsta nors kiek turi business 
ideas. ; , 1

J. J. STANKUS ' 
134 N. LaSalle St. 
šauk — Phone State 5048 

Nuo 10 A. M. iki 5 P. M.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

ai gali ra-

So. 
for

and

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 
KONTRAKTORIUS 

J » : « *■’.

4558 S. Washtenaw Avė. Chicago, III.

Maliavoj imas, dekaravimas, 
plasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai- » v 
symo darbas apskaitliuojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTERING CO.

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ynač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 Ii ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų
\ Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

BARGENAS Radios — upright ir 
groįikliai pianai, victrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61st St., Midway 9733.

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

MES pabudavosimc ant jusų loto 
6 kamb. biingalovv, šiltu vandeniu 
apšildomų, pleisteriuotas ceilingas 
beisinente, uždarytais porčiais, įlni- 
davota maudynė — lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletu 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

Ist National Construction Co., 
4336 W. 51 st St.

Virginia 1010.
------ O-------

MHMMMBarvETjranuuMLaK rarjz-wu*<« yh vmm

CLASSIFIED ADS

STATĖM ENT OF THE OWNER- 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA. 
TION, ETC^ REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUSI 

24, 1912,
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

News published daily at 1739 
Halsted St., Chicago, Illinois 
April 1, 1929. 
State of Illinois f 
County of Cook l s *

Before me, a Notary Public in
for the State and county aforesaid, 
personally appeared M. Jurgelonis, 
vvho, having been dūly sworn ac- 
cording to law, deposes and says that 
he is the Business Manager of the I pągęrjnk savo anglišką kalbą. Pa- t tobulink savo iškalbumą. Išsimokink gra-Naujienos, ihe Lithuanian Daily News 2jaĮ rašyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
and that the follovving is, to the best 3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa- 
nf hi< knnwlpd<rA and holiof a vo kalh4- Tokiu budu galėsite pagerinti sa-01 nis Knovvieuge anų oeuei, a rrue vo būvį. Del vyrų ir moterų prlvatlškos va- 
statement of the ownership, manage- landos, kada kas- nori dienomis ar vaka-

- - - ® I —AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH,
Van Buren St., 4 lubos. Valandos

Educational

ment circulation etc., of the afore- 2il8*E
said publication for che date shovving nuo ii iki"o-toH.' užsirašykit'dabar i....... ......
in the above caption, required by the------- —----------------------------------------
Act of August 24, 1912, embodied in piTDTTiTrn a t tt> - TJTr’T A T 
section 411, Postai Laws and Regula- ±2x1 ±-tv, ± lvilzA.1
tions, printed on the reverse of this IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS

i J gramatikos, sintaksės, aritmetikos,
1. Ihąt the narnės and addresses of knygvedystės, stenografijos, ir kitų

the publisher, editor, managing edit- mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
orUaP$ buslne.ss managers aie: sistema stebėtinai greitai, užbaigia-

Publisher Lithuanian News Pubh- ma pradini mokslą į devynis mėne- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi- sius; aukštesnį mokslą į vienus me- 
cago, III. .... tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals- jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks- 
ted St., Chicago, III. įUs. Ateikite įsirašyti šiandien ir

Managing Editor None. jums padėsime įsigyti abelną moks-
Business Manager M. Jurgelo- lą. Savo būvį Žymiai pagerinsite, 

nis, 1739 S. Halsted St., Chicago, kai busite abelnai ir visose mokslo 
Illinois. šakose apsišvietę.

2. That the owners are: Lithuanian . .
News Pub. Co., J. Šmotelis, Veroni- Amerikos Lietuvių 
ca Šmotelis, K. Gugis, Nora Gugis,
T. Rypkevicz, A. Zymont, P. Gri- IVlOKyKlU
gailis, P. Miller, C. August, J. Mic- J. p. OLEKAS, Mokytojas 
kevicius, J. Mockus, J. Jasulevicius, | 3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
V. Rushinskas, P. Galskis, B. Simo- 
kaitis, J. Žukauskas, all of 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III. and K. Ja- 
montas, deceased.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold- 
ers owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount otj bonds, mort- 
gages, or other securities are Lith
uanian News Loan and Bldg. Ass’n, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
list of stockholders and security 
holders, if any, contain not only the 
list of 'stockholders and security 
holders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases where the stockholder or secu
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knowledge and belief as to the čir- 
cunvstances and conditions under 
vvhich stockholders and security hol
ders vvho do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
torest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
as so stated by him.

5. That the average number of co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
or othervvise, to paid subscribers 
during the six month preceding the 
date shown above is 37,412.

M. Jurgelonis,
Business Manager.

Sworn to and subscribed before 
this 30th day of March. 1929. 
Michael J. Tananevicz, Notary Public

(Mv commission expires Jan. 14, 
1931).

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ 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.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir fumisai, grotos 
—vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victory 9634

“QUALITY” plumbing’o ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai; tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

Abbott Construction 
Company

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow Iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS.
43*9 We«t 63rd StreetPhone Republic 7869

me
10% PIGIAU už VISA DARBA 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios njšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

REIKALINGA ženota pora dirbti 
į Junk Yard. Moteris prie sortavimo 
skudurų, o vvras visų darbų ant yar- 
do. Nuolatinis darbas. Turėtų apsi-

1016 N. Clark St. Lincoln 3897 laišku ar ypatiškai. Max Gaby, 81 
----------------------------- -------------------- E. 26th St.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgęport Painting 

& Hardvvarę Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

2 KARŲ garažas 18x18, pastaty
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išmokesnio. Spaulding 5158.

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu 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

Mes paskolinsime jums .pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted 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. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

MES DAROME 1. 2 Ir 9 monrižius 
Eijęhteen Bond & MortRatre Co. 

1618 West 18th Street

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

<>•

REIKALINGA pora gerų vyrų, 
kurie turi nuolatinį darbų dirbtu
vėse, o plačiai apsipažinę tarp lie
tuvių. Nereikia apleisti kasdieninio 
darbo, tiktai vakarais po 2 valan
das ir nedėliomis atliekamu laiku 
gali uždirbti nuo $35 iki $100 ir 
daugiau į savaitę. Patyrimo negei
stina; mes išmokinsime. Naujas, 
aukštas ir lengvas arrfatas. Atsišau- 
kit greitai nuo 5 iki 8 vai. utarnin- 
ke, ketverge ir subatos vakarais.

S. P. KAZWELL & CO. 
2839 W. 63rd St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA VYRAI IR MO
TERYS PILNĄ AR DATĄ 

LAIKO
Gauti drabužius kostumerius 

dėl didelės ant išmokėjimų 
kornpanijos. Patyrimas nerei
kalingas. Aktyvišką ypata tu
rinti gerą pažintį gali uždirbti 
didelius pinigus.

M. FELDMAN AND SONS 
544 W. Roosevclt Rd.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Jono šlupskio, gana 
senai gyvena Chicagoje. Aš esu sū
nūs Joijo ir Skolestikos Pipirų, kų 
tik atkeliavau iš Nevvark, N. J. Esu 
čiagimis, neturiu pažįstamų nei drau
gų, pertat noriu matyti savo dėde 
Jonų šlupskį, kuris 10 metų atgal 
buvo atvažiavęs į Nevvark. Mano mi
rusios motinos, po tėvais yra pavar
dė Balziutė. Prašau paties dėdės 
Šlupskio atsišaukti arba žinanti jo 
adresų man praneškite, busiu labai 
dėkingas. PRANAS PIPIRAS, (j 
Knygynų “Lietuvų”), 3210 S. Halsted 
St., Tel. Victory 1266.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
Nauji sampelių rakandai, gražus 
seklyčių setai, $67, riešutinis valgo-' 
mojo kambario setai $57; 3 šmotų 
miegamojo kambario setai $79. Bar- 
genai šimtuose kitų šmotų. Victor 
Fireproof Building, 4809 W. Lake St. 
Atdara vakarais iki 10 v. v., nedč- 
liomis iki 6 v. v.

Automobiles
'28
'27
’28
•28

.'27
’29

Hudson Brouffham—custom built 1 
Chandler coach _________:______ !
Essox coupe —---------------------- l
Pontiac Landau sėd., mažai var
totas ................................................ — I
Hudson Brougham, geram stovy !Ess6x ......  I
Dodge Sedan ...................................... I
Pontiac Coupe ...........................   I
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St., Triangle 9330

Radios

$706 
$306 
$360

$606 
$495 
$550 
$175 
$450

MES elektrizuojame jūsų batte- 
rių, radio setų, pigiai, vienus metus 
garantuojame. Kodėl turi išleisti ant 
batteriu ? — Radio aptarnavimas $2.

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck. 3970

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios njšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. aud J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

PARDAVIMUI $1800 Baldvvin 
Pailor Grand Pianos A 1 stovyje, 
turiu pusdykiai atiduoti, dėl susir
gimo šeimynoj, $400, 1417 Leland 
Avė., Longbeach 6347 3-rd apl.

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $1.00 už rolę, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St.

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

RENDON kambarys, patogus, švie
sus, mažoj šeimynoj, su ar be val
gio vienai merginai.

Tel. Boulevard 1963

PASIRENDUOJA gražus ruimas 
dėl vieno arba 2-jų vaikinų — apšil
domas, elektra, telefonas ir t.t. 822 
W. 55th St. CHEBATAS.

PASIRENDUOJA kambarys vie
nam vaikinui, Šviesus ir tinkami pa
togumai. L. R., 3258 So. Union Avė. 
2-ros lubos užpakalis.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saldainių, cigaru 
ir kitokių smulkių dalykų krautu
vė. 225 W. Pershing Rd.

BUČERNĖ ir grosernė vertės 
$3000, parsiduoda už geriausį pasiū
lymų. Randasi 4510 So. I>aflin St. 
Yards 1305, Lafayette 8662.

PARDUODU pigiai 2 kėdžių, bal
ti fikčeriai, barbernė: su 2 kamba
riais, garu šildoma. Matykite nuo 8 
iki 12 vai. ryto ir nuo 5 iki 7:30 vak. 
2917 W. 38th St. Priežastį patirsite 
vietoje.

suPARSIDUODA delikatessen 
groserne, geroje vietoje, biznis pel
ningas, parduosiu visai pigiai. 522 
W. 31st St.

PARSIDUODA grosernė, kampi
nis štoras, renda $30. Parduosiu pi
giai, turiu apleisti miestą; 6024 
Wentworth Avė.

PARSIDUODA Restauranas; labai 
pelninga vieta. Viršum restaurano 
yra Rooming House ir arti dirbtu
vių. Kas pirmas, tas laimės. 2474 
Blue Island Avė.

PARSIDUODA Barber Shop 
gražiai įtaisyta ir gera kolonija ant 
Bridgeporto, tarp lietuvių milionie- 
rių. Priežastis — važiuoju į Lie- 
tuvą, 3344 S. Halsted Si.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

NAMAS. KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių modemiškas farmos namas, 
furnace šiluma ir maudynė, gara
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, 3’/^ mylios į gerų mie
stų, 50 mylios vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAG0NER
424 Main

Glenn Ellyn,
Street 
Phone 25

NAU.Ii TRYS PLATAI
$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 

miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynės; 2 flatai išrenduoti 
po $95 į mėnesį. Geriausis invest- 
mentas. Kaina $24,600 arba mes 
budavosime ant jūsų loto ką 
norit — bungalow arba flatų 
dinką.

II. F. PASCHAL & CO.
3218 Bryn Mawr avė. 

Keystone 5254 
-O-------

pa
tik 
bu-

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame
GLEN OAKS ACRES

Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų dide
lių kelių ir bulvarų, elektra, ga- 
sas ir kiti visi įrengimai — 50 
pūdų lotai, tiktai $2,000, geroms 
sąlygoms. Rašykite arba telefo- 
nuokite

J. H. SCHAEFER & Co 
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364 

----- o-----

NAMAS HARVEY, ILL.
Bargenas nuo $3500 iki $14,500— 

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmų įmokėjimu. Imk 
Illinois Central trūkį iki 154tos gat
vės. Dirbk 
brikai dirba dienų ir naktį. Patele
fonuok, mes 
mašina.

C. R. CRAIG Jr., 
159th St. and Marshfield Avė.

Tel. Harvey 1130

ir gyvenk Harvey. Fa-

sutiksim ant stoties su

PARDAVIMUI ar mainymui gra- 
žiausis naujas 16 apartmentų bu- 
dinkas, lašų ir įbudavotos maudy
nės, ant kojų praustynės, arti mo
kyklų ir parko. Puikiausi transpor- 
tacija, elevatoriai ir gatvekariai. 
Bargenas dėl greito pardavimo. Ma
žai reikia pinigų. 2113 No. Mozart 
St. Armitage 6938.

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

5 KAMB. mūrinė, 30 pėdų 
lotas, cementuota elė ir gatvė. 
Savininkas išdekoruoja. Didelis 
bargenas — $6950. šauk tuo- 
jaus. Sorenson, 3211 W. 63rd 
St. Hemlock 4900.

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, pe
čium šildomas, 2 po 6 kamb. apart- 
mentai su maudynėmis. Lotas 25y 
125. Kaina $7500, $1,000 įmokėti. 
Randasi ant Union Avė., arti 46th 
St. Puikiausis bargenas.

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

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

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

Mr. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Tel. Bittersweet 6180

ESU savininkas savo biznio namo 
— randasi prie Archer Avė. Namas 
4 gyvenimų ir krautuvė. Mainysiu į 
farmų, lotų arba mažų namų. Par
duosiu su mažu įmokėjimu — pri
imsiu 1-mus arba 2-rus morgičius. 
FRANK DANIELS, 5644 S. Keller 
Avė., Tel. Hemlock 8683*

STUCCO bungalow, 40 pėdų lo
tas, šoninis įvažiavimas ir garažius. 
Labai gražus daržas. Viskas ąžuolu 
baigta. Elektrikinis refrižeratorius, 
ugniaviete, knygynas, bufetas, lino- 
lėum virtuvei ir kamaroj. Bargenas 
už cash ar $2,500 įmokėti. Savinin
kas 3221 W. 65th PI.




